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Winterswijk,        
 
 
Betreft: onderhoudsabonnement CV-ketel 
 
 
Geachte       , 
 
Hartelijk dank voor uw aanvraag. 
 
Hierbij zenden wij u informatie over een onderhoudsabonnement voor uw c.v.-ketel. 
 
Het onderhoudsabonnement geldt voor alle onderdelen die achter de kap van de ketel zitten. 
 
Prijzen per jaar: 
C.v.-ketel onderhoud abonnement € 80,00 inclusief btw 
C.v.-ketel onderhoud plus abonnement € 135,00 inclusief btw 
C.v.-ketel onderhoud plus abonnement 1x per 2 jaar € 100,00 inclusief btw 
C.v.-ketel onderhoud All-In, alleen bij ketels door ons geplaatst € 197,00 inclusief btw 
 
In combinatie met een c.v.-ketel komen de kosten van: 
Badgeiser op € 49,00 inclusief btw 
Gasboiler op € 49,00 inclusief btw 
Keukengeiser op €  44,50 inclusief btw 
Gaskachel op €  44,50 inclusief btw 
 
De prijzen van het abonnement zijn inclusief de jaarlijkse (of 1x per 2 jaar) schoonmaakbeurt. U 
wordt gebeld wanneer de cv-ketel weer aan de beurt is voor onderhoud. Wanneer u storing heeft 
met uw cv-ketel, kunt u bellen met onze storingsdienst. Wij komen dan zo snel mogelijk bij u langs. Er 
worden geen voorrijkosten of arbeidsuren in rekening gebracht. Ook niet wanneer u ’s avonds, in het 
weekend of met feestdagen storing heeft. U betaalt alleen de onderdelen die buiten de garantie 
vallen. Bij de c.v.-ketel All-in betaalt u ook geen onderdelen alleen een vast bedrag van € 175,00 per 
jaar.
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Voor c.v.-ketel die ouder zijn dan 3 jaar wordt geen c.v.-ketel All-in abonnement meer afgesloten. 
Wanneer een ketel 10 jaar oud is, wordt het abonnement omgezet in een standaard abonnement. 
 
Nieuwe ketel:
 
 
Bij nieuw geplaatste c.v.-ketel door ons bedrijf gaat het onderhoudsabonnement 2 jaar na 
plaatsingsdatum in. De eventuele storingen aan uw ketel worden onder de service voorwaarden 
verholpen.  
 
Alleen schoonmaken: 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk uw c.v.-installatie jaarlijks te laten schoonmaken zonder abonnement. 
De kosten voor de schoonmaakbeurt zijn € 95,00 inclusief BTW. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
ons altijd bereiken op telefoonnummer: 0543 – 564478. 
 
Indien u gebruik wenst te maken van ons onderhoudsabonnement, zien we graag het blad 
onderhoudsabonnement c.v.-ketel ingevuld en getekend retour. Hiervoor kunt u de bijgaande retour 
enveloppe gebruiken.  
 
We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,  
Kruisselbrink Installaties  
 
 
Bianca Heemink 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 3 
 
 
 
 



 
 

Onderhoudsabonnement c.v.-ketel 
ONDERHOUD per jaar ONDERHOUD PLUS per jaar ONDERHOUD PLUS per 2 jaar ONDERHOUD ALL-IN per jaar 

► 1 onderhoudsbeurt per 
 jaar 

► 1 onderhoudsbeurt per 
 jaar 

► 2 onderhoudsbeurt per 
 jaar ► 1 onderhoudsbeurt per jaar 

► 24/7 bereikbaar bij 
 storingen 

► 24/7 bereikbaar bij 
 storingen 

► 24/7 bereikbaar bij 
 storingen 

► 24/7 bereikbaar bij 
 storingen 

► Inclusief voorrijkosten 
 binnen Winterswijk en 
 buurtschappen 

► Inclusief voorrijkosten 
 binnen Winterswijk en 
 buurtschappen 

► Inclusief voorrijkosten 
 binnen Winterswijk en 
 buurtschappen 

► Inclusief voorrijkosten 
 binnen Winterswijk en 
 buurtschappen 

► Exclusief storingsuren ► Storingsuren inbegrepen ► Storingsuren inbegrepen ► Storingsuren inbegrepen 

► Exclusief materialen ► Voor ketels van 
 maximaal 10 jaar 

► Voor ketels van 
 maximaal 10 jaar 

► Materiaalkosten van de 
 onderdelen inbegrepen  

 ► Exclusief materiaal ► Exclusief materiaal ► Voor ketels van maximaal 
 10 jaar 

€ 80,00 per jaar € 135,00 per jaar € 100,00 per jaar € 197,00 per jaar 

 
Mijn keuze gaat uit naar: 
ONDERHOUD/ONDERHOUD PLUS per jaar/ONDERHOUD PLUS per 2 jaar/ONDERHOUD ALL-IN (*) 

Gegevens c.v.-ketel: 

Merk ketel: Bouwjaar: 

Type ketel: 

 

Mijn gegevens zijn: 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer en emailadres: 

Ketel staat op zelfde adres als woonadres: ja/nee (*). Aantal ketels:  

 
(*) doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Voor akkoord: 

Naam:          Datum: 
 


