AANVRAAG
SERVICE- & ONDERHOUDSOVEREENKOMST INTERGAS KOMBI-KOMPAKT HR
Referentienummer:.................................................. (in te vullen door Hoogstraten).

Het Intergas Kombi-Kompakt HR service- & onderhouds-abonnement kunt u bij ons afsluiten voor een periode van min. 1 jaar en wordt
daarna telkens met één jaar verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden, opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
Het afsluiten van een abonnement is mogelijk na de garantieperiode indien het een door ons geplaatste nieuwe ketel is.
Alle andere Intergas Kombi-Kompakt HR ketels worden eerst door ons beoordeeld d.m.v. een onderhoudsbeurt of het toestel in
aanmerking komt voor een abonnement, éénmalige kosten voor de onderhoudsbeurt zijn € 60,- incl.btw.
Hoogstraten behoud zich het recht voor om een ketel niet in onderhoud te nemen of om het contract tussentijds op te zeggen.
Er zijn 2 soorten abonnementen te weten ; het "Basis"abonnement voor toestellen met een max. leeftijd van 14 jaar en het
"Extra"abonnement voor toestellen met een max. leeftijd van 12 jaar.
Het Basis-abonnement omvat:

-

-

Géén voorrijkosten of arbeidskosten
24-uurs-servicedienst, 7 dagen per week (Buiten werktijd uitsluitend voor dringende storingen)
Één onderhoudsbeurt per 12-18 maanden afhankelijk van de vervuiling van de ketel na het
eerste bezoek
Onderdelen worden alleen vervangen na overleg met u, op de onderdelen (ook op materialen
die zich buiten de mantel van de ketel bevinden) krijgt u exclusief 15% korting als klant van
Hoogstraten
Andere storingen die zich buiten de mantel van de ketel bevinden kunnen wij uitvoeren op regie
basis. (arbeid en materialen)

Het Extra-abonnement omvat het Basis-abonnement inclusief onderdelen (dit zijn de onderdelen die zich binnen de mantel van de ketel
bevinden).
Per maand
Per kwartaal
Per jaar
De kosten voor het Basis-abonnement (zonder onderdelen)
De kosten voor het Extra-abonnement (met onderdelen)

€ 7,55
€ 11,55

€ 22,65
€ 34,65

€ 90,60
€ 138,60

Alle genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn inclusief 21% btw.
Verder zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Hoogstraten Service- & Onderhouds-abonnementen.
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag per kwartaal via een automatische overschrijving over te maken op bankrekeningnummer:
NL27ABNA0230159443 t.n.v. Hoogstraten Verwarming BV onder vermelding van uw referentienummer (het abonnement gaat in als de
eerste betaling heeft plaatsgevonden).

O
O

Ik kies voor het Basis-abonnement en betaal per kwartaal.
Ik kies voor het Extra-abonnement en betaal per kwartaal.

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden en betalingsvoorwaarden zoals hierboven omschreven.
Naam en voorletters:

___________________________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats:

___________________________________________________________________________________

Telefoon nummer:

_______________________________________ Bouwjaar ketel : _____________________________

E-mail adres:

___________________________________________________________________________________

