LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN T.B.V. EEN SERVICECONTRACT VAN JOS VAN HEUGTEN CV TECHNIEK
V.O.F. GEVESTIGD TE HELMOND.
OMVANG OVEREENKOMST
Een service/onderhoudsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de centrale stookinrichting (lees; alle onderdelen
welke zich binnen de mantel bevinden), die gestookt worden met aardgas of propaan/butaangas en voor de aan de
branderinrichting toebehorende beveiligingsapparatuur.
Gedurende een abonnementsjaar zullen GEEN loon- en reiskosten in rekening worden gebracht voor het verhelpen van
storingen, ook niet voor uitgevoerde diensten in het weekend en op zon- en feestdagen.
“zogenaamde storingen” als geen of onvoldoende brandstof, geen elektrische stroom, te lage thermostaatinstelling, lege
batterijen klokthermostaat, te lage waterdruk, waakvlam aansteken, e.d. vallen niet onder deze overeenkomst.
STORINGEN
Jos van Heugten CV techniek V.O.F. garandeert een 24-uurs storingsdienst, wat inhoudt dat bij gemelde storingen uiterlijk
binnen 24 uur met reparatiewerk wordt aangevangen. Jos van Heugten CV techniek V.O.F. kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor niet of niet volledig herstel van de storingen, terwijl debiteur wel de verschuldigde kosten voor arbeidsuren,
voorrijkosten en materialen verschuldigd blijft. Bij het onverwacht optreden van storingen aan uw stookinstallatie kunt u
onze serviceafdeling dagelijks telefonisch onder kantoortijd bereiken. De avond-, weekend-, en feestdagendienst wordt
alleen verricht tijdens het stookseizoen dat is vastgesteld van 1 september tot en met 31 maart.
ONDERHOUD
Gedurende het abonnementsjaar wordt eenmaal onderhoud aan de cv. ketel uitgevoerd.
Dit onderhoud bestaat uit:
- Het reinigen en schoonmaken van de cv.-ketel.
- Het reinigen en controleren van de branderinrichting.
- Het schoonmaken en afstellen van de hoofd- en waakvlambrander, trekonderbreker.
- Het controleren en afstellen van de tot de branderinrichting behorende regel- en beveiligingsapparatuur.
- Het, indien nodig, waterzijdig bijvullen van de installatie.
- Dit alles volgens voorschrift van de ketelfabrikant.
REPARATIES
Gratis reparaties beperken zich alleen tot de branderinrichting (lees; alle onderdelen welke zich binnen de mantel
bevinden). Materiele kosten van de te vervangen onderdelen zijn NIET in de overeenkomst begrepen en moeten na
installatie worden betaald. Kosten boven €125,- zullen vooraf worden gemeld. NIET onder de gratis reparaties vallen het
waterzijdig bijvullen van de installatie buiten het jaarlijkse onderhoudsbezoek om, het vervangen en/of repareren van
circulatiepomp welke buiten de mantel geplaatst is, expansievat, mengkleppen en ruimtethermostaat. Reparaties
uitgevoerd door derden en/of fabrieksmonteurs zullen voor de hiervoor aan ons berekende kosten worden doorberekend
verhoogd met 10% (administratie)kosten.
SCHOORSTEEN
Het vegen en schoonmaken van de rookkanalen valt niet onder de overeenkomst. Het verdiend aanbeveling om de
schoorsteen jaarlijks te laten schoonmaken door een erkend schoorsteenbedrijf.
ALGEMEEN
De opdrachtgever en/of eindgebruiker, dienen er voor zorg te dragen dat de in het contract opgenomen installaties voor de
monteur op veilige en verantwoorde wijze te bereiken zijn. Indien dit bij aanvang van de werkzaamheden niet het geval
blijkt te zijn, zal dit bezoek aan de opdrachtgever extra worden doorberekend.
Geheel of gedeeltelijke restitutie van betaalde abonnementsgelden zal niet plaatsvinden.
Jos van Heugten CV techniek v.o.f. is niet aansprakelijk voor de schade en/of de gevolgschade van het (niet) repareren en
machinestilstand, tenzij aantoonbaar is dat Jos van Heugten CV techniek v.o.f. grove nalatigheid of onachtzaamheid te
verwijten is.
De aansprakelijkheid beperkt zich dan tot de door Jos van Heugten CV techniek v.o.f. geleverde apparatuur.
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