Warmte garant plan
Met dit plan doen wij u een altijd passende oplossing toekomen voor het onderhouden en in optimale conditie
houden van uw cv ketel of ventilatie unit.
Mochten er nog vragen zijn over deze aanbieding kunt u te allen tijde bellen met Schook Inspectie en Service:
06-20608103.
Waarom onderhoud.
Onderhoud aan uw cv ketel is van groot belang voor de levensduur en betrouwbaarheid van Uw cv ketel.
Tevens zorgt onderhoud ervoor dat het optimale rendement waarvoor het toestel is ontworpen ook haalbaar
blijft en wordt het toestel ieder jaar onderworpen aan een zgn. rookgas analyse om te controleren of de
uitstoot nog voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en dan met name de CO en CO2 uitstoot.
Ook wordt de kans op storing op deze manier teruggedrongen tot een minimum.
Waarom het warmte garant plan van Schook Inspectie en Service
Schook Inspectie en Service heeft een eigen service dienst en beschikt over een jarenlange ervaring tevens
beschikken wij over de diverse certificeringen en zijn wij volledig gediplomeerd.
Wij zullen u nooit in de kou laten staan ook niet op zon- en feestdagen.
Wij zorgen ervoor dat uw toestel in topconditie blijft doordat wij in tegenstelling tot andere bedrijven echt
jaarlijks uw toestel controleren volgens de fabrieksvoorschriften.
Wij zijn lid van Uneto VNI wat u de garantie geeft van betrouwbaarheid en deskundigheid.
Schook Inspectie en Service biedt zijn contracten in twee vormen aan daaronder verstaan:
Het “Basis pakket” €60,- per jaar
Hierbij wordt uw toestel 1 keer per jaar preventief onderhouden en zijn de voorrijkosten en het uurloon
gedekt.
Onder preventief onderhoud wordt verstaan dat het toestel ieder jaar wordt gereinigd en afgesteld alsmede
onderdelen en appendages die de werking van het toestel in de loop van het jaar door veroudering of slijtage
kunnen verstoren direct vervangen zodat u de garantie van een goed werkend toestel heeft.
De eventueel vervangen onderdelen zullen apart gefactureerd worden.
Het “Basis plus pakket” €95,- per jaar
Hierbij wordt uw toestel 1 keer per jaar preventief onderhouden en zijn de voorrijkosten en het uurloon
gedekt.
Onder preventief onderhoud wordt verstaan dat het toestel ieder jaar wordt gereinigd en afgesteld alsmede
onderdelen en appendages die de werking van het toestel in de loop van het jaar door veroudering of slijtage
kunnen verstoren direct vervangen zodat U de garantie op een goed werkend toestel heeft.
De eventueel vervangen onderdelen zullen apart gefactureerd worden.
Tevens worden onverhoopt voorkomende storingen binnen 24 uur per dag 7 dagen per week kosteloos
opgelost zodat U er altijd warm bij zit (vervangen onderdelen zullen wel gefactureerd worden).
Als er een tweede toestel op hetzelfde adres hangt zal er een korting van 20% op dit toestel worden gerekend
Tevens kan uw mechanische ventilatie unit ook worden opgenomen in het Warmte garant plan hiervoor
wordt een bedrag van €12,50 per jaar gerekend
Mocht er toch een storing optreden neem dan contact op met telefoonnummer:06-20608103

