Een warm huis, een warme douche: het begint allemaal met een goed
werkende en betrouwbare cv-ketel. Want niets is vervelender dan in de
kou zitten.
Net als uw auto, heeft uw cv-ketel regelmatig een onderhoudsbeurt nodig
om goed en storingsvrij te functioneren. Ook als uw cv-ketel net nieuw is,
is onderhoud belangrijk om een goede, veilige en zuinige werking te behouden.

Kiest u voor Van Rooij, dan kunt u vertrouwen op ruim 100 jaar vakmanschap, hoge kwaliteit en uitstekende service.
Op elk vakgebied hebben we onze eigen specialisten. Zij denken graag
met u mee zodat alles naar wens verloopt en wordt gerealiseerd. Onze
belofte: wij zijn pas tevreden als u het ook bent.

Wat wordt er gedaan tijdens een onderhoudsbeurt?
•
•
•
•
•
•
•

de monteur reinigt de cv-ketel en brander
controleert en test de gasdruk
controleert de beveiliging en regelapparatuur
controleert de waterdruk en vult deze indien nodig bij
stelt de ketel opnieuw in en controleert de werking
doet een koolmonoxide- & zuurstofmeting
vervangt versleten of defecte cv-ketel onderdelen

Verbouw
& renovatie

Verwarmingstechniek

Badkamers
& sanitair

Met een onderhoudscontract
weet u zeker dat uw cv-ketel in
goede conditie blijft.

Service & onderhoudsabonnementen

U hoeft zelf niets te doen: wij
nemen jaarlijks contact met u op
om een afspraak in te plannen.
Gebeurt er onverhoopt toch
wat? Dan kunt u rekenen op
onze 24/7 storingsdienst.

Loodgieters
& installateurs

Zo weet u zeker dat u niet lang
in de kou zit!

Laat uw cv-/combiketel regelmatig onderhouden voor:
Duurzame
energie

Dakwerk

Van Rooij Renovatie en Installatie
Sinds 1907 Meesters in

renovatie en installatie

Marconiweg 13
4207 HH Gorinchem
Telefoon (0183) 648 999

Langere levensduur

Minder storingen

Hogere veiligheid

Energiezuinig gebuik

Betere prestatie

Minder CO2 uitstoot

info@vanrooijgorinchem.nl
www.vanrooijgorinchem.nl

Van Rooij - Meesters in Renovatie en Installatie

U kunt kiezen voor de volgende abonnementen
Zeker Basis
Het Zeker Basis abonnement voorziet in
het jaarlijks en deskundig onderhoud
van cv- of combiketel:
•
•
•
•

inclusief onderhoud
inclusief voorrijkosten
exclusief materialen
exclusief arbeidsuren bij storing
(normaal tarief)

Zeker All-in

Overige installaties

Het Zeker All-in abonnement voorziet in jaarlijks en deskundig onderhoud
van uw cv- of combiketel. Apparaat onderdelen binnen de mantel zijn in
dit abonnement inbgrepen*.
•
•
•
•

inclusief onderhoud
inclusief voorrijkosten
inclusief materialen
inclusief arbeidsuren bij storing (max. 1 uur per melding, daarna geldt
het normale tarief)
* Met een maximumbedrag van €250,- per gebeurtenis met dezelfde
storingsoorzaak.

Dit abonnement kan alleen voor bepaalde type toestellen afgesloten worden, informeer naar de voorwaarden voor uw specifieke situatie.

Het is ook mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten voor andere installaties. Voor meer informatie en prijzen kunt u
contact met ons opnemen via of 0183 648
999 of info@vanrooijgorinchem.nl.
Voor al onze abonnementen geldt dat u
recht heeft op het gebruik van onze 24uurs storingsdienst. U wordt dezelfde dag
nog geholpen.

Voorwaarden:
•

Het eerste onderhoud wordt minimaal 10 maanden na afsluiten van het
contract uitgevoerd. Wij nemen hiervoor contact met u op. Wilt u direct
een onderhoudsbeurt uit laten voeren? Dan betaalt u het normale tarief
voor een onderhoudsbeurt.

Zeker Plus

•

Het bedrag wordt per maand via automatische incasso afgeschreven.

Het Zeker Plus abonnement voorziet in
jaarlijks en deskundig onderhoud van
uw cv- of combiketel:

•

Op alle contracten zijn de Algemene
voorwaarden Service & Onderhoudscontracten van Van Rooij en de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC)
van UNETO-VNI van toepassing. U
kunt deze ook vinden op onze website www.vanrooijgorinchem.nl.

•

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Dit abonnement kan afgesloten worden
voor ketels die max. 15 jaar oud zijn.

€ 12,95 per maand

€ 7,75 per maand

•
•
•
•

inclusief onderhoud
inclusief voorrijkosten
exclusief materialen
inclusief arbeidsuren bij storing
(max. 1 uur per melding, daarna
geldt het normale tarief)

Gelijktijdig met het jaarlijks onderhoud van uw cv-ketel kunnen wij het onderhoud van de mechanische ventilatie-box verzorgen. Eventuele materiaalkosten zijn echter voor uw rekening.

Dit abonnement kan afgesloten worden
voor ketels die max. 8 jaar oud zijn.		
			

Naast jaarlijks onderhoud aan uw ventilatie-box, dienen uw ventilatiekanalen
ook elke drie jaar gereinigd te worden om het binnenklimaat gezond te houden. Voor meer informatie en prijzen kunt u contact met ons opnemen.

€ 10,25 per maand

Serviceabonnement ventilatie-box **

** Dit abonnement kunt enkel in combinatie met een onderhoudsabonnement
van uw cv- of combiketel afsluiten.

€ 3,50 per maand

Wij zijn aangesloten bij:

