
ALGEMENE SERVICE & ONDERHOUDSVOORWAARDEN P.HEIJNENS  
 

Pagina - 1 - van 2 

Artikel 1 – Algemeen  

1  De onderhoudsbeurt(en) zal 1x 18 maanden plaats vinden. 

2. De looptijd van dit contract is van 1 januari tot 1 januari, tenzij in het voorblad van dit contract anders 

overeengekomen. 

3. Het vooraf overleggen met de verbruiker of er wijzigingen moeten komen t.b.v. de klokinstellingen t.w. 

inkomen CV s ‘morgens uitgaan CV s ‘avonds, vrije dagen, overwerk of eventuele temperatuur instellingen ed. 

4. Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) laatste uitgave, 

vastgesteld door Uneto, VNI en NVL. 

5. Op dit contract is een schriftelijke opzegtermijn van toepassing van 3 maanden  voor aanvang van het in art 

1.2. vermelde. 

6. Onderdelen of toestellen die niet onder dit onderhoudscontract vallen worden als -niet van toepassing 

beschouwd. 

7. Op al onze contracten is het Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 2 – Visuele controle 

Installatieonderdelen voor zover aanwezig in de technische ruimte(s) als: 

1.  Gasleiding. 

2.  Ventilatie openingen t.b.v. installatie. 

3.  Rookgasafvoeren. 

4.  Eventuele afvoer t.b.v. condens of overstort water. 

5.  Ontluchtingen en aftappers. 

6. Isolatie. 

7. Elektrische bekabeling. 

8. Warmwaterbereiders. 

9. CV-verdeler met alle appendages. 

10. GKW-verdeler met alle appendages. 

11. Ketel(s). 

12. Luchtbehandelingskast(en). 

 

Artikel 3 – Controle 

 Van diverse functies en onderdelen indien van toepassing: 

1.  Goede ontsteking waakvlambrander. 

2.  Lengte en vlambeeld waakvlam. 

3.  Het ontsteken van de hoofdbrander(s). 

4.  Het vlambeeld van deze brander(s). 

5.  De regeling en beveiliging. 

6.  De belasting van de ketel.  

7.  Maten van vervuiling van de branders. 

8.  Maten van vervuiling van de warmtewisselaar(s). 

9.  Afvoer van verbrandingsgassen. 

10.  Het doven van de hoofdbrander na sluitcommando. 

11.  Pompschakeling. 

12.  Sluittijd waakvlambeveiliging. 

13.  Dichtheid van gas  en watervoerende delen. 

14.  De bedrading. 

15. Waterdruk. expansievat. 

16. Werking 2-3 of 4 weg afsluiters.  

17. Soepel lopen van draaiende onderdelen (Pompen, Ventilatoren, Lagers end) 

18. Overige appendages. 

 

Artikel 4 – Onderhoudswerkzaamheden 

1. Alle vervuilde gas technische onderdelen welke door de vervuiling de goede werking van de installatie nadelig 

beïnvloeden worden grondig gereinigd. o.a. rookgasafvoeren in de stookruimte. 

2. Versleten of defecte onderdelen welke de goede werking van het toestel nadelig beïnvloeden, of dit binnen 

korte termijn doen, zullen gerepareerd c.q. vervangen worden tegen betaling van materiaalkosten indien 

e.e.a. tijdens de onderhoudswerkzaamheden verholpen kunnen worden. Indien de verwachte kosten hoger 

zijn dan € 100.-, zal dit geschieden in overleg met opdrachtgever. 

3. Verkeerde regelingen van gas- en/of water- hoeveelheden zullen volgens opgave van de fabrikant  

bijgesteld worden. 

4. Stroef lopende bewegende delen zullen gereinigd c.q. gesmeerd worden. (V-snaren vervangen) 

5. Beschadigde en/of verdroogde elektrische bedrading zullen, in overleg, gedeeltelijk of geheel vernieuwd 

worden, afhankelijk van de kosten. 



Pagina - 2 - van 2 

6. Na iedere onderhoudsbeurt zal onze monteur een advies uitbrengen ( indien nodig ), over een verantwoorde 

en energiebesparende installatie. 

 

Artikel 5 – Service 

1. Het nimmer berekenen van zgn. voorrijdkosten. 

2. Het lokaliseren van storingen binnen twaalf uur na telefonische melding.  

 Ook na werktijd op ons telefoon nummer 043-6080377  

3. Zonder verrekening van lonen tenzij blijkt dat de storing is opgetreden door toedoen van derde of grove 

fouten van de beheerder. (Tenzij in het voorblad anders overeen gekomen.) 

 

Artikel 6 – Direct en/of indirect gestookte warmwater bereider, indien benoemd bij installatie 

gegevens 

1. Het reinigen van het gaszijdig gedeelte van de boiler en geiser. 

2. Controleren van een eventueel aanwezige warmtewisselaar op lekkages, het repareren hiervan valt niet onder 

dit onderhoudscontract. 

3. Eventueel ontkalken van de boiler of geiser kunnen wij in regie uitvoeren. Tenzij anders overeen gekomen in 

het bij dit contract behorend schrijven. 

 

Artikel 7 – Algemene verplichtingen van de installateur 

1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij 

neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht. 

2. De installateur stelt de opdrachtgever tijdig over het wijzigen van zijn naam, adres of telefoonnummer. 

3. Voor vergoeding van enigerlei schade, direct of indirect gevolg van het niet branden of niet goed functioneren 

van de CV installatie kan de opdrachtnemer nooit aansprakelijk gesteld worden. 

4. De installateur is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden toegerekend, tot een bedrag 

zoals vermeld in de polis van de door de installateur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

5. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig van tevoren over de dag en het tijdstip waarop de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. In onderling overleg tussen de partijen kan hiervan worden afgeweken. 

6. Bericht van verhindering dient uiterlijk 24 uur voor de dag en het tijdstip plaats te vinden.  

7. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders 

overeengekomen. 

8. De installateur voert storingsbeurten uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever. 

9.  De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding, tenzij het spoedeisende 

karakter ontbreekt. 

10. De installateur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk. 

11. De installateur informeert de opdrachtgever indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan drie 

werkuren zal duren. 

12. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing, doet de installateur onmiddellijk verslag 

van zijn bevindingen aan de opdrachtgever. 

13. De storingsbeurt wordt geacht te zijn verricht indien de installateur na een gemaakte afspraak niet in staat 

wordt gesteld de storingsbeurt uit te voeren. 

14. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten 

gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan de installateur vallen buiten het service abonnement. 

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de opdrachtgever 

1. Indien de werktuigbouwkundige installatie niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschrif–

ten, voorziet de opdrachtgever, voor zover niet anders is overeengekomen, in het herstel van het gebrek. 

2. De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de 

aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. 

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur meer dan eenmaal niet in staat is 

gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 

4. De opdrachtgever stelt de installateur parkeergelegenheid ter beschikking voor één servicewagen, eventueel 

in de vorm van parkeergelden. 

5. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

6. De opdrachtgever  informeert de installateur wanneer er aan de werktuigbouwkundige installatie betrekking 

hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur ter inzage. 

7. De opdrachtgever informeert de installateur wanneer er aan de werktuigbouwkundige installatie 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door andere dan de installateur. 

8. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig doch in ieder geval één dag voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de 

woninginstallaties. 

9. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer. 


