1. Looptijd
De looptijd van het abonnement is voor een periode van 1 jaar en geeft recht
op 1 uitgebreide onderhoudsbeurt per jaar, alsmede hulp bij storingen dag,
nacht - weekend. Het abonnement kan iedere maand van het jaar ingaan en is
onafhankelijk van de uit te voeren onderhoudsbeurt. Het abonnement wordt
stilzwijgend verlengd. Opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van het
abonnementsjaar.
2. Storingen
Bij opheffen van storingen wordt geen arbeidsloon in rekening gebracht, echter
wel voorrijdkosten en eventueel benodigde onderdelen.
Werkzaamheden die onder storingen vallen:
alle niet waterzijdige reparaties die nodig zijn om de CV ketel te herstellen.
Bijvullen van de installatie.
Werkzaamheden die niet onder storingen vallen:
alle waterzijdige reparaties, d.w.z. werkzaamheden waarvoor de installatie
afgetapt dient te worden, zoals het vervangen van radiatoren, kranen,
lekkende appendages en pompen.
3. Voorrijdkosten
Voorrijdkosten worden ALLEEN in rekening gebracht bij het eventueel opheffen
van storingen, dag, nacht, weekend. Bij waterzijdige reparaties worden GEEN
voorrijdkosten in rekening gebracht. Buiten kantooruren en agglomeratie Den
Haag worden voorrijdkosten met 100% verhoogd.
Onder de agglomeratie vallen:
Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam.
Reparatie: (voorrijdkosten).
Uit te voeren waterzijdige reparaties zullen in overleg worden uitgevoerd op
basis van regie of tegen vaste prijsopgave. Op basis van regie wordt het Uneto
V.N.I. uurtarief gehanteerd en voor onderdelen de bruto installateursprijzen.

4. Onderhoud CV
1. Vragen naar eventuele klachten
2. Ketelmantel demonteren
3. Hoofdbrander demonteren en reinigen
4. Warmtewisselaar reinigen
5. Waakvlam reinigen
6. Ketel inwendig visueel controleren op lekkages
7. Alle appendages rond de ketel controleren op lekkages en zo nodig mogelijke
koppelingen aantrekken
8. Controle luchttoevoer/ventilatie t.b.v. cv-opstellingsruimte
9. Controle eventuele schoorsteentrek
10.Controle regelapparatuur op goede werking
11.Waterdruk controleren (met stilstaande pomp), zo nodig bijvullen en
ontluchten
12.Controle circulatiepomp
13.Controle voordruk expansievat
14.Controle regel- en beveiligingsapparatuur
15.Alle radiatorkranen controleren op lekkage, zo nodig pakkingbussen van
radiatorkranen natrekken.
Ketel met warmwatervoorziening:
16.Controle wisselklep
17.Controle capaciteitsinstelling op CV- en warmwater
18.Waterfilter reinigen
Gesloten toestellen:
19.Rookgasventilator reinigen
20.Controle rookgasventilator op onbalans, min. spanning 70 volt.
21.Controle luchtdrukverschilschakelaar (60Mbar)
22.Controle vlampatroon i.v.m. verbrandingslucht/rookgassen
23.Ionisatie stroom meten

