
VOORBEELD
ONDERHOUDSABONNEMENT
Prijzen worden niet vermeld in dit voorbeeld.

Opdrachtgever

Naam:

Adres:

PC & Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Merk/Type:

Bouwjaar:

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is:
	CV-toestel HR/VR Combi of Solo <46 kW  e --,-- 
	Kachel e --,-- 
	Zonnegascombi e --,-- 
	Geiser open* e --,-- 
	Geiser gesloten* e --,-- 
	Gasboiler* e --,-- 
	Mechanische ventilatie-unit* e --,-- 
	Gasfornuis* e --,-- 

 *Dit geldt alleen in combinatie met een CV-toestel.

Prijzen voor niet vermelde toestellen op aanvraag. 
De tarieven zijn per jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW en 
kunnen jaarlijks na indexering bijgesteld worden.

Onderhoudsabonnement 
• Jaarlijks onderhoud
• Geen voorrijkosten

Voor begin van het abonnement wordt er door 
Aart Willemsen Installatie Service een eerste
inspectie/onderhoudsbeurt verricht. Na akkoord kan het 
reguliere onderhoud van start gaat.

Onderdelen en materialen zijn niet inbegrepen.

Graag 1 getekend exemplaar opsturen of mailen naar:

Aart Willemsen Installatie Service
Arke Noachstraat 21, 6932 BZ Westervoort 
Telefoon :  026-4439429
Mobiel :  06-24852083
E-mail :  contact@aw-installatieservice.nl
Website :  www.aw-installatieservice.nl
KvK :  66317886
BTW :  NL161592429B01
Banknummer : NL26INGB0007286289

Betaling
Het abonnement is geldig vanaf de datum van 
ondertekening. Betaling binnen 8 dagen na ondertekening 
overmaken op rekeningnummer NL26INGB0007286289 
t.n.v Aart Willemsen Installatie Service. Vervolgens zal 
de betaling geschieden elk jaar in de maand waarin het 
abonnement is afgesloten. U ontvangt hiervoor een 
factuur. 

Door het abonnement te ondertekenen gaat 
de opdrachtgever akkoord met de algemene 
voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van het 
onderhoudsabonnement.

Plaats en datum:  
 

 
Opdrachtgever:  
 

 
 
Aart Willemsen Installatie Service: 
 
 
 



Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
onderhoudsabonnementen aangegaan door:
Aart Willemsen Installatie Service
Arke Noachstraat 21, 6932 BZ Westervoort
KvK nr. 66317886

Aansprakelijkheid
Aart Willemsen Installatie Service vrijwaart iedere 
opdrachtgever met onderhoudsabonnement van schade 
die kan worden gezien als wettelijke aansprakelijkheid 
ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden. Voor 
gevolgschade kan Aart Willemsen Installatie Service niet 
aansprakelijk worden gesteld.

Uitgesloten zijn schade als gevolg van overmacht, brand, 
bevriezing, het gas- en elektriciteitsnet, bevuiling van 
binnenleidingen of lekkages van leidingen.

Aart Willemsen Installatie Service is niet aansprakelijk 
voor schade doordat een onderhoudsbeurt, reparatie of 
behandeling van een klacht nog niet heeft plaatsgehad, 
tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid van Aart 
Willemsen Installatie Service.

De opdrachtgever vrijwaart Aart Willemsen Installatie 
Service voor alle eventueel gerelateerde aanspraken van 
derden.

Aart Willemsen Installatie Service is niet aansprakelijk voor 
de gevolgen van door of ten behoeve van de opdrachtgever 
aangebrachte wijzigingen in- of aanvullingen aan de 
CV ketel of combitoestel. Ook voor de gevolgen van 
de combinatie van het gebruik van de CV ketel of het 
combitoestel tezamen met apparatuur of programmatuur, 
die niet door Aart Willemsen Installatie Service of de 
fabrikant zijn geleverd is Aart Willemsen Installatie Service 
niet aansprakelijk.

Duur van het abonnement
Het aangegane abonnement loopt vanaf de datum waarop 
door de opdrachtgever “voor akkoord” is getekend en 
zal telkens stilzwijgend worden verlengd met één jaar, 
tenzij de opdrachtgever het twee maanden vóór afloop 
schriftelijk heeft opgezegd.

Vanuit Aart Willemsen Installatie Service geldt, dat zij zich 
het recht voorbehoudt om zonder opgaaf van redenen een 
abonnement te kunnen weigeren, het abonnement niet 
verder te verlengen of te kunnen beëindigen.

Storingen
Laat u bij een storing een monteur langskomen, dan 
betaalt u gebruikte materialen, arbeidsloon en (mogelijk) 
voorrijkosten.

Voorrijkosten worden niet berekend bij de periodieke 
onderhoudsbeurten. Storingen kunt u telefonisch of per 
mail melden. Er wordt telefonisch of per mail een afspraak 
gemaakt wanneer de monteur langskomt om de storing te 
verhelpen.

Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden één maal per jaar in 
de maand waarin het abonnement is afgesloten. De 
opdrachtgever ontvangt hiervoor een rekening.

Aart Willemsen Installatie Service is gerechtigd indien de 
betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn 
is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te 
berekenen.

Na deugdelijk in gebreke stelling is Aart Willemsen 
Installatie Service gerechtigd alle kosten, buiten 
de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te 
vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, 
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en 
incassobureau.

Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft Aart 
Willemsen Installatie Service het recht haar leveringen 
en werkzaamheden op te schorten totdat betaling is 
ontvangen.

Overige voorwaarden
Het abonnement heeft betrekking op onderdelen in de 
regelapparatuur of het toestel zelf die door de fabrikant of 
Aart Willemsen Installatie Service zijn aangebracht.

Aart Willemsen Installatie Service behoudt zich het recht 
voor een toestel of installatie af te keuren dan wel af te 
sluiten indien deze niet meer voldoet aan de geldende gas-
technische normen en/of veiligheidseisen.

VOORWAARDEN 
ONDERHOUDSABONNEMENT


