Contract voorwaarden CV toestel
Standaard onderhoudscontract:
Jaarlijkse onderhoudsbeurt en inspectie van het toestel
Het eventueel te vervangen materiaal en de bijbehorende arbeidstijd bij onderhoud en storingen aan het toestel worden
tegen de normaal geldende tarieven in rekening gebracht. Eerste onderhoudsbeurt op regiebasis, tevens als zgn. 0-beurt
om de status van het toestel te beoordelen.
Servicecontract:
Jaarlijkse onderhoudsbeurt en inspectie van het toestel.
Bij het opheffen van storingen aan het toestel door onze monteur worden alleen de eventueel te vervangen onderdelen in
rekening gebracht.
Noot: Bij het verhelpen van niet-dringende storingen buiten kantoortijd worden ook de voorrijkosten in rekening gebracht.
Dit contract is alleen mogelijk indien het toestel niet ouder is dan 10 jaar. Als het toestel ouder is dan 10 jaar vervalt de
servicedekking en zal dit contract automatisch omgezet worden in een Standaard onderhoudscontract.
Eerste onderhoudsbeurt op regiebasis, tevens als zgn. 0-beurt om de status van het toestel te beoordelen.
Intec Garant Contract: ( alleen mogelijk voor door ons geplaatst cv toestel) :
Periodieke inspectie en periodiek onderhoud van het cv-toestel.
Snelle hulp bij storingen .
Bij het verhelpen van storingen worden geen arbeidskosten in rekening gebracht.
12 jaar garantie op alle onderdelen binnen de mantel van het CV-toestel, met uitzondering van de zekeringen. Na afloop
van deze periode wordt het contract omgezet naar een standaard onderhoudscontract.
Het garantiecontract dient te zijn afgesloten binnen 18 maanden na aankoop en installatie van het toestel.
Facturatie vanaf ingangsdatum per jaar vooraf.
Contractduur:
Het standaard onderhoudscontract heeft een looptijd van steeds 1 jaar vanaf ingangsdatum tot opzegging.
Facturatie jaarlijks na uitvoeren van de onderhoudsbeurt. Opzegtermijn 1 maand voor het verstrijken van het
contractjaar.
Het Servicecontract heeft een looptijd van steeds 1 jaar vanaf ingangsdatum ( na eerste onderhoud) tot
opzegging.
Facturatie jaarlijks vooraf. Opzegtermijn 1 maand voor het verstrijken van het contractjaar
Het Intec Garantiecontract heeft een looptijd van 12 jaren na aankoop en installatie van het cv-toestel.
De eerste drie jaren zijn vast en niet opzegbaar : bij beëindiging van de overeenkomst binnen de eerst drie jaren wordt een
afkoopsom bepaald op basis van de som van de resterende termijnen.
Facturatie vanaf ingangsdatum jaarlijks vooraf. Na 3 jaar is de opzegtermijn minimaal 1 maand voor het verstrijken van het
contractjaar.
Alle opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan.
Uitsluitingen t.a.v. Servicecontract en InTec Garant Contract:
Niet tot storingen worden gerekend;
▪ Bedieningsfouten;
▪ Geen spanning;
▪ Geen brandstof;
▪ Te weinig waterdruk;
▪ Lekkage in de installatie, niet zijnde het toestel;
▪ Lucht in de installatie;
▪ Storingen ontstaan door gebreken aan het toestel of in de gehele installatie, waarvoor reeds reparatie of
vervanging door ons is geadviseerd;
▪ Bevriezen van installatiedelen;
▪ Ondeskundig gebruik.
Ingeval van storingen door één of meer genoemde uitsluitingen zijn wij gerechtigd de kosten van een
service/reparatiebezoek in rekening te brengen.
Het servicecontract en InTec Garant contract geldt uitsluitend voor het  cv toestel, en niet voor overige (onder)delen van
uw (combi)CV installatie, zoals bv. de ruimtethermostaat, expansievat, verdelers etc.
Prijspeil en indexering:
Indexering:
Intec Installatietechniek behoudt zich het recht van jaarlijkse indexering voor.
De berekening van de onderhoudskosten is gebaseerd op het huidige loon- en prijspeil. Eventuele kostenstijgingen
kunnen aanleiding geven de onderhoudskosten aan te passen. E.e.a. steeds overeenkomstig de richtlijnen van Techniek
Nederland
Leveringsvoorwaarden:
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Installatiewerk Consumenten.

