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Serviceplan onderhoud 1x per jaar                                       

Toestelonderdelen: De onderdelen die zich binnen de mantel van het toestel bevinden.
Randapparatuur: expansievat, overstort, inlaatcombinatie, vulkraan, rookgaspijp (max.3m. excl. dakdoorvoer), ruimtethermostaat (tot € 100,-)

Toestelonderdelen: De onderdelen die zich binnen de mantel van het toestel bevinden.
Randapparatuur: expansievat, overstort, inlaatcombinatie, vulkraan, rookgaspijp (max.3m. excl. dakdoorvoer), ruimtethermostaat (tot € 100,-)

*   periodiek onderhoud gemiddeld 1 keer per 12 maand.
**  pakkingen en smeermiddelen behorend bij onderhoud
*** tot € 242,- per toestel per jaar

Gastoestel Merk en Type Bouwjaar Comfort Comfort 
Plus***

Comfort
All-in***

CV combi ketel tot 45 
kW ☐ €9,50 ☐ €13,25 ☐ €14,75

CV combi ketel tot 45 
kW* ☐ €9,50 ☐ €13,25 ☐ €14,75

CV solo ketel 45 kW* ☐ €8,75 ☐ €12,- ☐ €13,50
Gasboiler / Geiser * ☐ €5,50
Gevelkachel / 
Gaskachel * ☐ €5,50

WTW-unit 
(warmteterugwinning) 
**

☐ €5,-

Mech. afzuigunit ** ☐ €3,25
Zonneboiler ** (excl. 
collector) ☐ €4,25

* Indien dit toestel een tweede toestel op hetzelfde adres is dan € 1,= korting per maand         ☒ svp aankruisen wat van toepassing is
** Alleen mogelijk in combinatie met ander toestel
*** Alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar. Toestellen ouder als 15 jaar vallen automatisch terug in het Comfort abonnement
☐ het toestel bevindt zich niet in een van de vermelde postcode gebieden, doch binnen een straal van 20 kilometer van Rutherm dan wordt 
maandelijks een toeslag van € 1,- incl. BTW berekend bij het abonnementsgeld

Naam:
Als het toestel op een ander 
adres is geplaatst:

Adres: Adres:

Postcode en plaats: Postcode en plaats:

Telefoon: Telefoon:

E-mail:
Betalingswijze abonnementsgeld 
☒ svp aankruisen wat van 
toepassing is

IBAN nummer:

☐ via automatische afschrijving 
maandelijks 
☐  via automatische afschrijving 
jaarlijks

        
Datum: Handtekening:                                           ☒  akkoord met de algemene voorwaarden 
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