
Kies nu voor een onderhoudscontract
van Faber Installatietechniek!

 Ja, ik kies voor het onderhoudscontract van Faber Installatietechniek

Naam:

Adres:

Postcode:	 Plaats:

Telefoon	overdag:	 E-	mailadres:	
	
Keuze abonnement		 Comfort Comfort Plus
Nefit ketel														 		€			8,35	   €   9,30			
Ander merk ketel	 		€	11,45	 		€	12,15			
Geiser/gasboiler 		€			3,95	   €   6,30
Mechanische ventilatie 		€			1,95

Gegevens  installatie
Merk	toestel:	 	 	 	 	 	 Type:	 	 	 	 	 Bouwjaar:
Merk	toestel:	 	 	 	 	 	 Type:	 	 	 	 	 Bouwjaar:

Bank/gironr.	 	 	 	 	 	 Handtekening:

T.n.v.:	 	 	 	 	 	 	 Ingangsdatum:

  Ik machtig hierbij Faber Installatietechniek tot automatische afschrijving (1x per kwartaal, vooraf) van het verschuldigde bedrag. 

  Ik ontvang (1x per kwartaal, vooraf) een faktuur en betaal een toeslag van € 0,75 per maand op bovengenoemde bedragen.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden die op verzoek per post toegestuurd wordt. Of kijk op onze website www.faberinstallatietechniek.nl.

Zorgeloos
woonplezier!
Altijd warmte

en warm water!



z.o.z.
maandtarief incl. BTW



Faber Installatietechniek
Antwoordnummer 907
8070 VK  Elburg

Door	 periodiek	 onderhoud	 aan	 uw	 CV	 ketel	 verkleint	 u	 de	
kans	 op	 storingen	 en	 wat	 denkt	 u	 van	 het	 lagere	 energie-	
verbruik!	Altijd	verzekerd	zijn	van	warm	water,	verwarming	en	
een	snelle	reparatieservice	zonder	onverwachte	hoge	kosten	
of	voorrijkosten.	

Storingen	aan	uw	CV	ketel	komen	altijd	ongelegen,	zoals	mid-	
den	 in	 de	 winter,	 in	 het	 weekend	 of	 tijdens	 de	 feestdagen	
wanneer	wij	veel	van	de	ketel	verwachten.

Met	 een	 onderhoudscontract	 heeft	 u	 hierover	 geen	 zorgen	
meer.	 Wij	 bellen	 u	 voor	 een	 afspraak	 voor	 het	 periodieke	
onderhoud	 van	 uw	 ketel.	 Bij	 storingen	 staat	 onze	 24-uurs	
servicedienst	voor	u	klaar.

  Comfort
		•	1x	per	18	maanden	onderhoudsbeurt
		•	Geen	voorrijkosten
		•	Geen	arbeidsloon	bij	storingen
		•	U	betaalt	alleen	onderdelen

  Comfort Plus 		
		•	1x	per	18	maanden	onderhoudsbeurt
		•	Geen	voorrijkosten
		•	Geen	arbeidsloon	bij	storingen
		•	Geen	kosten	voor	onderdelen

Westerlengte	18		I  8081	PZ		Elburg
T	(0525)	65	35	33		I  E info@faberinstallatietechniek.nl
W www.faberinstallatietechniek.nl

Algemene voorwaarden onderhoudscontract

Contractduur
Dit	onderhoudscontract	geldt	voor	12	maanden	en	zal	 telkens	
stilzwijgend	worden	verlengd	met	een	periode	van	12	maanden.	
Deze	verlenging	 is	niet	 van	 toepassing	 indien	een	der	partijen	
schriftelijk	 te	 kennen	 geeft	 het	 onderhoudscontract	 te	 willen	
beëindigen.	Dit	 dient	 uiterlijk	 30	dagen	 voor	 het	 einde	 van	de	
lopende	 contractperiode	 te	 geschieden.	 Het	 onderhoudscon-
tract	vervalt	automatisch	indien	het	toestel	ouder	is	dan	15	jaar.	
Een	 Comfort	 Plus-abonnement	 wordt	 na	 11	 jaar	 automatisch	
omgezet	 naar	 een	Comfort-abonnement.	 Acceptatie	 kan	 door	
de	 installateur	vanwege	de	 technische	staat	van	het	 toestel	of	
om	economische	redenen	worden	geweigerd.

Niet	inbegrepen
Cv	 toestellen	met	een	vermogen	groter	dan	45	Kw,	alle	veilig-	
heden	 en	 afsluiters	 buiten	 het	 toestel,	 bijvullen	 en	 ontluchten	
van	 installatie,	 storing	aan	kamerthermostaat	en	storingen	 ten	
gevolge	van	kalkvorming,	vallen	buiten	het	onderhoudscontract	
en	worden	in	rekening	gebracht.	Het	toestel	bevindt	zich	binnen	
een	straal	van	20	km	vanaf	Faber	Installatietechniek.	

Betalingen
De	verschuldigde	kosten	op	grond	van	het	onderhoudscontract	
worden,	 tenzij	 anders	 overeengekomen	 per	 kwartaal	 vooraf	
automatisch	 geïncasseerd	 van	 rekening	 opdrachtgever.	 Er	 is	
een	mogelijkheid	voor	het	ontvangen	van	een	faktuur.	De	instal-
lateur	 heeft	 het	 recht	 om	 bij	 verlenging	 zonder	 aankondiging	
de	prijzen	te	verhogen	conform	de	cijfers	van	het	CBS.

Algemene	voorwaarden
Van	toepassing	zijn	de	algemene	voorwaarden	voor	onderhouds-	
en	servicecontracten	voor	woninginstallatie	van	de	Vereniging	van	
Nederlandse	Installatiebedrijven	(VNI).
Op	 uw	 verzoek	 wordt	 een	 exemplaar	 van	 deze	 voorwaarden	
kosteloos	toegezonden	of	kijk	op	onze	website.


