Voorwaarden onderhoudscontract Pagter
installatietechniek
Algemeen
1. Op dit contract zijn de tarieven van toepassing als vermeld in de bijlage ‘Tarieven’.
2. Het contract geldt voor een periode van een jaar en zal steeds stilzwijgend worden verlengd voor een periode
van een jaar. Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen te kennen geeft het abonnement te
willen opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per email te geschieden. De opzeggingstermijn bedraagt tenminste
twee maanden voor het aflopen van het contract
3. Alle betalingen zullen geschieden binnen 10 dagen na indiening van de factuur. Onderhoud
4. De installateur verricht één maal per jaar onderhoud aan de installaties als vermeld in het
contract. Wij bellen of mailen u jaarlijks voor een afspraak. Kleine reparaties/storingen die tijdens het onderhoud
uitgevoerd kunnen worden zijn hierbij inbegrepen,
excl. materiaalkosten.
5. De installateur verricht onderhoudswerkzaamheden welke als volgt zijn omschreven:
• Reinigen en controleren van het rookkanaal in de ketel
• Reinigen van brander bed c.q. branders
• Reinigen, controleren en afstellen van inspuit stukken, ontsteking, trafo, ionisatie pennen of thermokoppel
en waakvlam.
• Controle waterdruk, zo nodig bijvullen en ontluchten.
• Controle expansievat.
• Controle werking circulatiepomp
• Controle werking veiligheidsventielen, afsluiters, kleppen, overstort- en afvoerleidingen.
• Controle instellingen regel- en maximaalthermostaat
• Controle en eventueel afstellen van de gasdruk (branderdruk).
• controle en meten van de uitstoot van rookgassen

6. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig over dag en tijdstip waarop met de uitvoering van het werk
wordt begonnen.
7. Onderhoudswerkzaamheden zullen gedurende de normale werkuren van 8.00 t/m 17.00 uur worden verricht.
8. Onderhoudswerkzaamheden die buiten de normale werkuren worden verricht zullen worden berekend tegen
de toeslagen op het uurtarief gedurende normale werkdagen als omschreven onder
‘Tarieven’. Storingen
9. De installateur zal bij een onderhoudscontract eventuele storingen verhelpen tegen een gereduceerd
servicetarief van € 55,- per uur van maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00
incl. voorrijkosten en BTW

