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Elektra-, gas- en watertechniek
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- energiebesparende regelingen

078-6147770

Krommedijk 78, 3312 CH Dordrecht
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info@belgas.nl
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Welk onderhouds-abonnement kunt u afsluiten?
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Standaard
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All-in
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Collectief

Standaard onderhouds-abonnement:
• het toestel wordt eenmaal per jaar nagezien
• bij storingen brengen wij geen voorrijkosten in rekening, 		
maar uitsluitend het uurtarief met een minimum van
een half uur en vervangen onderdelen
• het tijdstip waarop wij u willen bezoeken wordt schriftelijk 		
of telefonisch aan u medegedeeld.
All-in onderhouds-abonnement
• zie omschrijving standaard onderhouds-abonnement
• storingen aan het toestel worden gratis verholpen,
uitsluitend vervangen onderdelen worden in rekening gebracht.
Collectief onderhouds-abonnement
• speciale tarieven voor verenigingen en huiseigenaren,
woningbouw-verenigingen en energiebedrijven

Niet inbegrepen bij abonnementskosten zijn:
-		 gevolgen van bedieningsfouten en handelingen
		 door derden, bv. staat de gaskraan niet open, 		
		 stekker niet in het stopcontact, installatie niet
		 ontlucht of bijgevuld
-		 nieuwe onderdelen
-		 ontkalken van het toestel
-		 reparatie van appendages, zoals radiatoren 		
		 en leidingen
Algemeen:
• ons service-abonnement loopt van
1 januari t/m 31 december
• nieuwe aanmeldingen kunnen tussentijds 		
worden opgegeven
• het service-abonnement wordt aan het eind 		
van het jaar geacht stilzwijgend te zijn
verlengd, indien niet door een van beide 		
partijen, schriftelijk is opgezegd

• opzeggingen kunnen tussentijds gedaan 		
worden, rekening houdend met een maand 		
opzegtermijn, afgerond naar de 1e van de 		
volgende maand
• de rekening wordt in het eerste kwartaal
toegestuurd
• de tarieven kunnen aangepast worden in 		
geval van kostenstijgingen, maar de
tariefswijziging gaat niet eerder in dan bij 		
aanvang van het nieuwe abonnementsjaar.
Tarieven:
zie voor onze standaardtarieven bijgevoegde
tarieflijst. Collectieve- en all-in tarieven op
aanvraag.

