Geachte heer/mevr,
Hierbij stellen wij u in de gelegenheid gebruik te maken van ons onderhoudsabonnement.
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van onze onderhouds- en service activiteiten.
Ook ontvangt u de overeenkomst voor onderhoud, hulp bij storingen en All-Inn service abonnementen voor
uw CV-installatie en warmwatertoestel.
Deze overeenkomst biedt u de mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Evelo B.V.
De overeenkomst heeft betrekking op het uitvoeren van een jaarlijkse onderhouds/controlebeurt en/of het
verhelpen van eventuele storingen.
Evelo garandeert dat daarbij op ieder tijdstip gerekend mag worden op vlotte hulp.
De overeenkomst is beperkt tot gasgestookte, individuele CV-installaties en warmwatertoestellen tot
maximaal 45 Kw in woningen.
Op de overeenkomst zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden
onderhouds- en serviceabonnementen van de Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) van
toepassing.
De tarieven voor onderhouds/controlebeurt, verhelpen van storingen en All-Inn service abonnementen vindt
u op de volgende pagina van deze brief.
Ook staat vermeld de algemene voorwaarde voor het All-Inn service abonnement.
Indien u op ons aanbod ingaat, verzoeken wij u de bijgesloten overeenkomst te ondertekenen en aan ons
terug te sturen. Daarmee is de overeenkomst gesloten en zal Evelo de werkzaamheden in overleg met u
uitvoeren.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met
Evelo B.V. 0168-325265
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, tekenen wij,
Hoogachtend,
Evelo B.V.
afdeling Service.
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Op alle transacties zijn de
ALIB leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

TARIEVEN PER 1 MAART 2018

basistarieven excl. 21% BTW

1

jaarlijkse onderhouds/controlebeurt
centrale verwarmingsketel, combiketel of
luchtverwarmer gasgestookt niet hoger
dan 45 KW.

á

€

71,00

2

jaarlijkse onderhouds/controlebeurt
warmwatertoestel van het type geiser of boiler
gasgestookt niet hoger dan 45 KW.
Ventilatieunit niet groter dan 500m3/h.

á

€

62,15

3

jaarlijkse onderhouds/controlebeurt
centrale verwarmingsketel gasgestookt hoger
dan 45 KW en of in combinatie met
warmwatertoestel van het type
boiler niet gasgestookt.

á

€ 123,97

4

service abonnement, meerkosten op
1-2 of 3, u betaalt geen voorrijkosten indien u storingen heeft,
u betaald alleen de gewerkte uren
en de verbruikte materialen.

á

€

5

All-Inn service contract
jaarlijkse onderhouds/controlebeurt
centrale verwarmingsketel gasgestookt
niet hoger dan 45 KW en gekeurd volgens
onze voorwaarden. U betaalt bij storingen
geen voorrijkosten
geen arbeidsloon
geen onderdelen
idem voor combi ketel
idem voor cv-ketel en warmwatertoestel 65 KW

á

€ 138,02

á
á

€ 154,55
€ 221,07

á
á
á
á

€
€
€
€

-

arbeidsloon excl. voorrijkosten bij storingen
tarief per kwartier
verhelpen van storingen op
werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
werkdagen van 17.00 tot 19.00 uur
werkdagen na 19.00 uur en op zaterdag
op zon en feestdagen

35,83

13,79
17,24
20,69
27,59

Voor het All-In service abonnement gelden de hierna genoemde voorwaarden:
Het toestel zal alvorens het wordt opgenomen in het All-In service abonnement worden onderworpen aan een keuring
door onze service technicus. Tijdens de onderhouds/controlebeurt zal de service technicus beslissen of het toestel zal
worden opgenomen in het All-In service abonnement.
Allereerst;
- mag het toestel niet ouder zijn dan 15 jaar.
- mag het toestel geen gebreken vertonen op het moment van onderhoud.
- zijn abonnementen alleen af te sluiten voor de meest geavanceerde toestellen met
givegkeur (enkele merken vallen buiten dit abonnement).
- reparaties worden uitgevoerd tot een maximale hoogte van € 225,= indien de reparatie dit te boven gaat zal
met u worden overlegd wat het beste te doen met uw toestel. reparaties boven € 225,= kunnen worden uit
gevoerd indien u het verschil bijbetaald.
- service verrichtingen gelden alleen voor storingen in het toestel en aan expansievat en beveiligingen.
Storingen aan randapparatuur zoals thermostaten, invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld gasdruk of
bevriezingen etc), het niet branden van de waakvlam en te lage waterdruk zijn uitgesloten van de gratis
service.

ONDERHOUDSOVEREENKOMST
Ondergetekende,
Naam

……………..

Adres

……………….

Woonplaats+postcode

…………………..

Telnr.

…………..…….

Mailadres

.........................
verder te noemen 'de opdrachtgever'

gevestigd:
postadres:

KONTRAKT:

A.

EVELO B.V.
Wagenmakerij 10 a 4762 AV Zevenbergen
Postbus 209 4760 AE Zevenbergen
verder te noemen ‘de installateur’ verklaren een onderhoudsovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de volgende woninginstallatie:
O1
O2
O3
O4
O5

(A.U.B. AANKRUIZEN WELK KONTRAKT
U WENST ZIE BIJLAGE TARIEVEN)

CV-KETEL.
fabrikaat ………………. type ………………………
vermogen/belasting ……….. kW bouwjaar:………… Combiketel: ja / nee
Gekoppeld warmwatertoestel: ja / nee
Installatie datum:.....…………... installateur.……………………...........

B.

GEISER / BOILER / VENTILATIEUNIT.
fabrikaat ................. type:..................
vermogen/belasting......kW bouwjaar:..............
installatie datum:.....………….. installateur.........…………………….

Voor akkoord opdrachtgever,

Voor akkoord
EVELO B.V.

........................………………
d.d. ….-….-20….

........................…………………….
d.d. ….-….-20….

Installeren met kennis en ervaring:
De serviceverlening van Evelo strekt verder dan alleen het installeren.
Met een team van opgeleide mensen ontwerpen en installeren we al 25 jaar installaties van klein tot
groot.
De nazorg is in handen van onze serviceafdeling.
Met het adviseren en installeren van gedegen A-merken bent u als klant gewaarborgd van een goed
product, waar wij als een select dealer van deze merken de kennis en materialen in huis hebben.
Wij beschikken over een 24-uurs servicedienst voor onze klanten, die klaar staat om de kennis en
specialisme ten uitvoer te brengen daar waar nodig.
De kennis en serviceverlening van deze afdeling maakt het tot de kracht dat u als klant kan beschikken
over een perfecte installatie, waarbij u ongemerkt kan genieten van een goed klimaat comfort.
De kwaliteit bij Evelo is niet onderhevig aan een recessie, en we zijn dan ook trots dat we deze kwaliteit
bij vele klanten ten uitvoer mogen brengen.

Uw Klimaat Comfort Installateur

