
 

 
 
Onderhoud en Service abonnementen 2018 
 

Basis onderhoudscontract CV ketel € 6,35 per maand 

  Direct gestookte luchtverwarming € 6,35 per maand 

  Indirect gestookte luchtverwarming € 4,90 per maand 

  Moederhaard € 6,35 per maand 

  Gashaard of gevelkachel € 5,66 per maand 

  Geiser / gasboiler tot 120 liter € 5,66 per maand 

  Ventilator geiser € 6,35 per maand 

  Mechanische ventilatie € 3,50 per maand 

  Warmte terug win unit € 5,40 per maand 

  Zonneboiler excl. Paneel/collector € 5,30 per maand 

  Airco installatie (binnen en buiten unit € 8,15 per maand 

  Warmte pomp € 10,56 per maand 

  Warmte pomp boiler € 8,15 per maand 

  
Hybride systeem (warmtepomp met cv 
ketel) € 12,92 per maand 

Plus onderhoudscontract CV ketel € 12,00 per maand 

  Direct gestookte luchtverwarming € 12,00 per maand 

  
Hybride systeem (warmtepomp met cv 
ketel) € 19,58 per maand 

All in onderhoudscontact CV ketel € 14,15 per maand 

        

 Acceptatie / inspectiebeurt Rookgas analyse €  22,50 

         
 Uurtarief Service €  70,75 

   Montage €  58,38 

   Service na 17:00 uur €  106,83 

   Service weekend €  106,83 

         

 Voorrijkosten West friesland € 28,50 

   Alkmaar € 57,00 

   Kop van Noord Holland € 57,00 

   IJmond € 57,00 

  Zuid Kennemerland € 57,00 

  Zaanstreek-Waterland € 57,00 

  Amstelland-Meerlanden € 75,00 

  Amsterdam € 75,00 

  Gooi en Vechtstreek € 75,00 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
Beschrijving abonnementen 
 

 1 Abonnementen 
1.1 All in abonnement ten behoeve van een cv ketel, gaswandketel en combiketel tot 40kW die ten  

tijde van het afsluiten van het contract niet ouder is dan twee jaar. 
1.2 In het abonnement zijn inbegrepen: 
- Periodiek onderhoud, eens in de achttien maanden 
- Een snelle service bij het verhelpen van storingen 
- Voorrijkosten 
- uurloon voor zowel onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel 

- Toestel onderdelen tot een maximum van € 250,00 per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak 
1.3 Niet in het abonnement inbegrepen: 
- Kosten voor randapparatuur, onderdelen ten behoeve van reparatie en/of vervanging van  

randapparatuur en installatieonderdelen 
- Uurloon voor reparatie en/of vervanging van randapparatuur en installatieonderdelen van enige aard 
- Vervangen onderdelen worden eigendom van Bakker Klimaat BV.  
Toestellen die de leeftijd van 15 jaar overschrijden, vallen automatisch, zonder bericht vooraf, onder het  
basis onderhoudscontract. 

 
1.4 Plus Onderhoudscontract ten behoeve van een cv-ketel, gaswandketel, combiketel,  
direct gestookte luchtverwarming (tot 40 kW) die ten tijden van het afsluiten van het contract niet 
ouder zijn dan vier jaar.  
1.5 In het abonnement zijn inbegrepen 
- Periodiek onderhoud, eens in de achttien maanden 
- Een snelle service bij het verhelpen van storingen 
- Voorrijkosten 
- Uurloon voor zowel onderhoud als reparatie binnen de mantel van het toestel 
1.6 Niet in het abonnement inbegrepen: 
- Kosten voor randapparatuur, onderdelen ten behoeve van reparatie en/of vervanging van randapparatuur en 

installatieonderdelen 
- Uurloon voor reparatie en/of vervanging van randapparatuur en installatieonderdelen van enige aard. 
Toestellen die de leeftijd van 15 jaar overschrijden, vallen automatisch, zonder bericht vooraf, onder het  
basis onderhoudscontract. 

 
1.7 Basis  Onderhoudscontract, ten behoeve van een cv-ketel, gaswandketel, combiketel,  
direct gestookte luchtverwarming (tot 40 kW) en gaskachel die als hoofdverwarming dient  
1.8 In het abonnement zijn inbegrepen 
- Periodiek onderhoud, eens in de achttien maanden 
- Voorrijkosten 
1.9 Niet in het abonnement inbegrepen: 
Uurloon voor het verhelpen van storingen 
Onderdelen van enige aard 
Uurloon voor reparatie van onderdelen van enige aard 
Om in te stappen in het abonnement wordt geen maximum leeftijd van het toestel gehanteerd. 

 
          2 overige abonnementen 

2.1   In het abonnement zijn inbegrepen 
- Periodiek onderhoud, eens in de achttien maanden 
- Voorrijkosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


