
Bel vandaag nog 
06 14 14 27 06 voor 
een onderhouds-
contract!

IJskoud huis of ijskoude douche?
Daar zit niemand op te wachten!
Met de winter in aantocht gaat de centrale verwarming weer aan.  
U vertrouwt erop dat het in huis behaaglijk warm wordt. Heeft u er  
wel eens bij stilgestaan dat uw cv-ketel, of beter gezegd combi-ketel,  
het hele jaar door, dag in dag uit, probleemloos moet functioneren? 
Voor het douchen en warm water gebruikt u de cv-ketel immers ook.
Uw verwarmingsketel wordt dus intensief gebruikt, en heeft, net als uw auto, regelmatig  
onderhoud nodig. Dit verkleint de kans op storingen en zorgt voor een langere levensduur,  
een lager energieverbruik en een grotere veiligheid. Wilt u de komende tijd ook verzekerd  
zijn van een behaaglijk huis en warm water? Laat dan uw combi-ketel onderhouden door  
Installatiebedrijf B.M. van den Berg uit Elst (Utr.).

€65,-
Eenjarig 

onderhoudscontract voor
combi-ketel, ongeacht het merk

incl. btw, 
incl. voorrijkosten*

*Kijk voor meer informatie op de achterkant  
  of vraag naar de uitgebreide voorwaarden.



Het hele jaar verzekerd van een 
behaaglijk huis en warm water!  
Met een onderhoudscontract voor uw verwarmingsketel voorkomt u  
energieverspilling door slechte verbranding of warmteverlies.  
Als de verbranding niet optimaal is kan er koolmonoxide ontsnappen.  
En dat kan zelfs fatale gevolgen hebben.

	 Met	een	eenjarig	onderhoudscontract	van		
Installatiebedrijf	B.M.	van	den	Berg	uit	Elst	
(Utr.)	krijgt	uw	cv-ketel	één	keer	per	jaar		
een	onderhoudsbeurt.	

	 Deze	bestaat	uit:
• Optische controle lekkage in en onder 

de ketel;
• Reinigen en afstellen brander;
• Reinigen sifon condensafvoer;
• Controleren appendages in en onder 

de ketel;
• Indien nodig, het bijvullen en ontluchten
 van de cv-installatie;
• Indien aanwezig, het schoonmaken van  

de mechanische ventilatiebox.

 Na	ongeveer	een	jaar	nemen	wij	weer	contact	
	 met	u	op	om	een	afspraak	te	maken	voor	de	
	 volgende	jaarlijkse	onderhoudsbeurt.	
	
	 Onder	het	onderhoudscontract	vallen	niet:
•	Reparaties	aan	installatiedelen	buiten	de	ketel;
•	Kosten	van	te	vervangen	onderdelen;
•	Arbeidsloon	in	geval	van	storing. 
* Deze jaarlijkse onderhoudsbeurt is inclusief  
21% btw en inclusief voorrijkosten binnen een  
straal van 10 km. Boven de 10 km worden wel 

 voorrijkosten berekend. 
 Vraag ons naar de uitgebreide voorwaarden. 
 U kunt dit onderhoudscontract op elk moment 

schriftelijk opzeggen.

H É T  A D R E S  V O O R  D E  C O M P L E T E  
I N S T A L L A T I E  I N  U W  H U I S  V A N

Gas Water CV  
en Sanitair


