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SERVICE & ONDERHOUDSTARIEVEN 2018/2019  
voor gashaarden en gaskachels  
 

 

 

 

VOOR RELATIES WAAR WIJ DE HAARD MOCHTEN PLAATSEN EN INSTALLEREN  
 

Afgesloten binnen één  jaar na installatie datum   

opengashaard      € 98,- 

opengashaard met ventilator   € 157,- 

gesloten gashaard       € 107,-  

 

Afgesloten binnen twee jaar na installatie datum 

Wanneer een contract wordt afgesloten binnen twee jaar dan geldt er een toeslag van 50% op het eerste 

onderhoud 

 

Storingen zonder onderhoudscontract en onderhoud na twee jaar 

opengashaard      € 196,-    

opengashaard met ventilator   € 314,-    

gesloten gashaard       € 214,-   

  

Wij maken de haard technisch weer in orde, kosten voor onderdelen en eventuele extra uren (één uur 

inbegrepen) worden apart doorberekend . Daarna sluit u een service onderhoudscontract met ons af.    

 

VOOR TOEKOMSTIGE RELATIES WAAR WIJ DE HAARD NIET HEBBEN GEPLAATST 

 

Uiteraard is de partij die uw haard heeft geplaatst verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud en 

het oplossen van storingen. Neemt u dus contact op met uw installateur. 

  
Heeft u de haard zelf geplaatst , is de installateur niet te achterhalen of heeft de installateur geen 

interesse u verder te helpen dan doen wij het graag onder volgende voorwaarden.   

 

Wij kunnen niet op afstand beoordelen of uw haard is geïnstalleerd conform wet en regelgeving. Wij 

voeren daarom altijd eerst een technische inspectie uit en maken een keuringsrapport op. Indien nodig 

ontvangt u voor aanpassingen aan de installatie of vervanging van onderdelen  een offerte . Nadat wij 

deze werkzaamheden hebben uitgevoerd nemen wij de haard in onderhoud.  

 

Inspectie en rapportage  

Technische inspectie en rapportage € 295,-* 

Offerte aanpassingen / vervanging  €   50,-* (wordt verrekend bij opdracht verstrekking aan ons)  
* Pas na ontvangst van de betaling worden de werkzaamheden door ons ingepland. Prijzen zijn inclusief 21% BTW. 


