Intergas Kombi Kompakt HRE aanbieding
voor een all-in prijs vanaf € 1.450 incl. BTW
Ook bij de scherpe cv-ketel aanbiedingen bieden
wij u een all-in prijs. Dit houdt in dat M. de Jong
Installatie Techniek alle benodigde service verleent
bij de aanschaf van een nieuwe cv-ketel. Wij vinden
het belangrijk dat de cv-ketel aanbieding niet
alleen aantrekkelijk geprijsd is, maar ook de juiste
oplossing is voor uw situatie.
In de all-in prijs van de cv-ketel aanbieding
is inbegrepen:
- Cv-ketel
- Cv-ketel installeren & bijbehorend
klein materiaal
- Twee jaar garantie op de gehele cv-ketel
- Oude cv-ketel vervangen,
uw oude ketel nemen wij mee

Wilt u meer weten over de prijzen van onze cv-ketels? Of wilt u weten
welke ketel het beste bij uw huishouden past? Maak dan een afspraak.
Onze adviseur komt vrijblijvend bij u thuis om uw wensen te bespreken.

M. de Jong Installatie Techniek
Veldesdoorn 17
2441 DG Nieuwveen
E Info@mdejong-installatie.nl
T 06 3406 2900
I www.mdejong-installatie.nl

Vier redenen voor
CV-ketelonderhoud
> Minder storingkans
> Zuiniger stoken
> Veiliger
> Langere levensduur

Servicecontract

Niet in het Servicecontract
opgenomen:

Hierbij hebben wij het genoegen u een
service-/onderhoudscontract aan te bieden
voor uw gasgestookte cv-ketel,
combiketel en/of warmwatervoorziening.

· Het verhelpen van storingen welke
voortvloeien uit werkzaamheden
uitgevoerd door derden;
· Reparaties aan overige installatie delen,
zoals radiatoren en leiding werk;
M.u.v. het expansievat, het overstort
ventiel en de kamerthermostaat.
· Het vegen van schoorsteen en/of
rookgas afvoerkanalen;
· Het ontkalken of chemisch reinigen
van de warmtewisselaar.

In het Servicecontract
is opgenomen:
· Het reinigen van de warmtewisselaar;
· Het reinigen van de brander en eventuele
waakvlam brander;
· Controle van de ionisatie pen;
· Controle van het expansievat en
overstort ventiel;
· Het reinigen van de sifon
· Testen van de regel-, en beveiliging’s
thermostaten;
· Testen van de warmwatervoorziening;
· Testen van de kamerthermostaat;
· Controle op juiste verbranding;
· Controle op eventuele lekkages;
· Controle van de waterdruk, en indien
nodig bijvullen;
· Materiaalkosten voor poets-,
en/of smeermiddelen.

Binnen
24 uur
is de storing
opgelost!

Wat te doen bij een eventuele storing:
Mocht u onverhoopt tussen de onderhoudsbeurten
door toch te maken krijgen met een storing, dan
kunt u er op rekenen dat deze snel en vakkundig
wordt opgelost. Het opheffen van een storing
geschiedt binnen 24 uur na melding. Onze servicedienst staat voor spoedgevallen zowel onder
kantooruren als op zon- en feestdagen voor
u klaar. Onze servicedienst is bereikbaar op
telefoonnummer: 06-34062900. Vóórdat u
contact opneemt met onze servicedienst gelieve
onderstaande punten eerst te controleren:
·
·
·
·
·
·

Is het stopcontact bij het toestel nog in orde?
Staat de gaskraan open?
Brandt de waakvlam?
Staat de kamerthermostaat hoog genoeg?
Zijn er geen warmwaterkranen die druppelen?
Is de waterdruk in het toestel nog hoog
genoeg (min. 1,2 bar)?
· Staan er (voldoende) radiatorkranen open?
· Is de storing te verhelpen door op de
resettoets te drukken?

Onderhoudsabonnementen

M.de Jong Installatietechniek biedt verschillende
onderhoudsabonnementen voor combi- en
solo ketels aan. De onderstaande prijzen zijn
Exclusief B.T.W.

Abonnement A:

onderhoud € 75,- excl. BTW

Abonnement B:

onderhoud en service € 95,- excl. BTW

Abonnement C:

onderhoud en service inclusief onderdelen
€ 140,- excl. BTW
Abonnement A: onderhoud per jaar € 75,-	
Het één keer per jaar schoonmaken van uw gas
gestookte cv-ketel en zo nodig tijdens het
onderhoud bijvullen en ontluchten van uw
cv-installatie.
-	Controle op juiste werking van regel- en
beveiligingsapparatuur en het afstellen van
de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.
- Er wordt elk jaar automatisch contact opgenomen.

U kunt deze onderhoudsabonnementen ook
online invullen, zie voor meer informatie
www.mdejong-installatie.nl/onderhoudscontract

Abonnement B: 
onderhoud en service per jaar € 95,- Binnen 24 uur is de storing opgelost.
-	Het één keer per jaar schoonmaken van
uw gas gestookte cv-ketel en zo nodig tijdens het
onderhoud bijvullen en ontluchten van uw
cv-installatie.
-	Controle op juiste werking van regel- en
beveiligingsapparatuur en het afstellen van
de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.
- Het gehele jaar storingsdienst.
-	Bij storing worden er geen voorrij kosten
en geen arbeidsloon gerekend.
- Er wordt elk jaar automatisch contact opgenomen.
Abonnement C: onderhoud en service
inclusief onderdelen per jaar € 140,- Binnen 24 uur is de storing opgelost.
-	Het één keer per jaar schoonmaken van
uw gas gestookte cv-ketel en zo nodig tijdens
het onderhoud bijvullen en ontluchten van uw
cv-installatie.
-	Controle op juiste werking van regel- en
beveiligingsapparatuur en het afstellen van
de juiste hoeveelheid gasverbruik en uitstoot.
- Het gehele jaar storingsdienst.
-	
Bij storing worden er geen voorrij kosten,
geen arbeidsloon en geen onderdelen gerekend.
-	
Dit abonnement kunt u alleen afsluiten als uw ketel van
het merk Intergas is en uw cv-ketel jonger is dan 10 jaar.
- Er wordt elk jaar automatisch contact opgenomen.

Aanvraagformulier:
Ondergetekende wil graag een servicecontract.
Contract :

A

B

C

Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Postcode: ___________________________________________________________
Woonplaats: _________________________________________________________
Telefoon: ___________________________________________________________
Merk:_____________________________________________________________
Bouwjaar: ___________________________________________________________
Datum: _____________ Handtekening: ______________________________________

