
 
 
 
 
 
Stema Installatietechniek 
Houtstraat 20 
6127 ED  Grevenbicht 
 
 
Grevenbicht  01 januari 2015 
 
 
Onderhoudsnummer:  0000 
 
 
Betreft: Onderhoudsovereenkomst 1stuks CV ketel Remeha Avanta 

CW5 30c 
 
 
Geachte Stevens, 
 
 
Bij deze doen wij U de prijsopgave toekomen voor een onderhoudscontract ten 
behoeve van bovengenoemd werkadres. 
Onze offerte is gebaseerd op aanvraag datum 01-01-2015 
 
 
Onder omschreven werkzaamheden zullen door ons 1 maal per jaar worden 
uitgevoerd: 
 

•  Het inspecteren c.q. reinigen van de C.V. ketel en brander. 
•  Het controleren en beproeven van de elektrische apparatuur. 
•  Het controleren van het waterpeil en het eventueel bijvullen van de installatie 

met water. 
•  Het controleren en beproeven van de circulatiepomp. 
•  Het opnieuw inbedrijfstelling van de C.V. ketel. 
•  Het meten van de bandendruk en eventueel instellen. 
•  Meten en rapporteren van de CO en Giftigheidindex. 
•  De ketel voorzien van een kenmerk dat we aanwezig zijn geweest. 
•  Een en ander wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabricaat. 
•  Inclusief kleine reiniging- en dichting materialen. 

 
 
Wij vertrouwen erop U hiermee een passende onderhoudscontract te hebben 
aangeboden en zien Uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Stema Installatietechniek 
Grevenbicht  
M. Stevens 



 
 
 
 
 
De storingen die veroorzaakt kunnen zijn door Stema Installatietechniek worden 
zonder verrekening opgeheven. Het opheffen van storingen door derden worden niet 
door Stema Installatietechniek vergoed. De daaraan verbonden kosten zijn voor 
rekening opdrachtgever. 
 
 
Onder storing veroorzaak door derden wordt  o.a. verstaan: 
 

•  Het uitvallen van de gas, olie en/of elektriciteitsvoorziening. 
•  Defecte elektrische zekeringen. 
•  Een onjuiste stand van de elektrische schakelaar. 
•  Verkeerd ingestelde thermostaten. 
•  Gastoevoer afgesloten. 
•  Het niet voldoende water gevuld zijn van de installatie. 
•  Werkzaamheden uitgevoerd door derden.. 

 
 
Niet opgenomen in dit onderhoudscontract: 
 

•  Eventueel te vernieuwen van onderdelen. 
•  Ontkalken van de C.V. ketel en waterleidingen. 
•  Reparaties aan de installatieonderdelen waarbij het water in de installatie 

moet worden afgetapt en na herstel weer met water moet worden gevuld. 
 
 
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 abonnement te willen beëindigen. 
Dit dient uiterlijk 30 dagen voor het einde van de lopende contractperiode te 
geschieden. 
De kosten voor dit onderhoudscontract bedraagt  € 93,00 inclusief BTW, inclusief 
voorrijkosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 
De betaling geschied na afloop van de onderhoudswerkzaamheden contant of per 
bank. 
 
 
Deze overeenkomst is in 2-voud opgemaakt, door elk der partijen ondertekend en elk 
der partijen heeft een exemplaar te ontvangen.   
 
 
Plaats/Datum: ……………..       Datum: 01-01-2015 
 
 
Voor akkoord opdrachtgever:  Voor akkoord installateur: 


