Gasservice Flevoland b.v.
Storingsabonnement
Dit abonnement kost u slechts € 15,68 euro per jaar, en dan worden er bij een onderhoudsbeurt geen voorrijkosten
berekend. In geval van een storing wordt u zowel overdag, s’avonds en in het weekend met voorrang geholpen en
gelden de normale werkdag tarieven en slechts de helft aan voorrijkosten (‘t Gooi & Almere). Indien gewenst kunnen
wij uw toestel tevens onderhouden tegen vaste tarieven.

All-in Abonnement
U kunt ook kiezen voor een all-in contract ex. onderdelen voor cv-ketels en VR/HR combiketels niet ouder dan 5 jaar
tot 50 KW. In dit contract zit inbegrepen: jaarlijks onderhoud, voorrijkosten, arbeid en storingen, dus 1 bedrag per
jaar voor een zorgeloze verwarming. Dit contract heeft alleen betrekking op de ketel. Alles buiten de ketel valt niet
onder het contract.

Vraag direct uw abonnement aan via www.gasserviceflevoland.nl/contact/
of bel naar 036-5489838 voor een zorgeloze verwarming!

Abonnement soorten:

CV-Ketel

All-in Abonnement:
Storingabonnement:
Full-service abonnement:**

VR/HR-Ketel

€ 140,88 (per jaar)

€ 167,11 (per jaar)

€ 15,68 (per jaar)

€ 15,68 (per jaar)

€ 11,83 (per maand )

** Alleen beschikbaar op door ons nieuw geplaatste cv-ketels
Voorrijkosten:

All-in Abonnement

Storingsabonnement

Geen abonnee

Regio ‘t Gooi & Almere

€ 0,00

€36,30

€72,80

Buiten ‘t Gooi & Almere

€ 0,00

€72,80

€72,80

Storingstarief (per 45 min.):

All-in Abonnement

Storingsabonnement

Geen abonnee

Na 17.00 uur
Zaterdag

€ 0,00

€59,57

€ 0,00

€59,57

€92,35
€92,35

Zon- en feestdagen

€ 0,00

€59,57

€107,71

Reperatie/Installatietarief:
Uurloon
Sanering

€67,76
€107,71

Onderhoudstarieven per beurt:
Onderhoud keukengeiser
Onderhoud badgeiser

€56,87

Onderhoud ventilatorgeiser

€71,39

Onderhoud gasboiler

€48,88

Onderhoud gevelkachel
Onderhoud gashaard

€52,03

€64,13

€69,00

Onderhoud CV-Ketel tot 50kw

€100,62

Onderhoud CV-Ketel tot 130kw

€174,61

Onderhoud Combiketel VR
Onderhoud HR Ketel

€107,69

All-in contract combi / Hr ketel excl. Onderdelen

€167,11

€107,69
€45,00

Onderhoud Afzuigventilator
Onderhoud WTW unit
Onderhoud Airco splitunit single tot 5 KW
Onderhoud Airco (groter als single split)

€63,95
€120,36
op aanvraag
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