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Aan de bewoner(s) van
dit pand
Datum 1 januari 2018
Onze referentie 18002/WT.
Betreft: onderhoud a.c. apparatuur aan installaties met een koelmiddelinhoud van 0 - 3 kg.
Geachte bewoner/gebruiker,
Regelmatig onderhoud aan uw a.c. apparatuur is om de volgende redenen
noodzakelijk:
1) wettelijk is geregeld dat elke koelinstallatie moet worden gecontroleerd op koelmiddellekkage door een STEK-erkende installateur.
2) de kans op storingen wordt minder.
3) de levensduur van het toestel wordt verlengd.
4) het rendement van het toestel wordt gewaarborgd.
Ons bedrijf is een middelgroot installatiebedrijf met ruim 40 medewerkers.
Werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse terreinen van het installatievak zoals:
- c.v. werkzaamheden
- loodgieterswerkzaamheden
- gasinstallaties
- ventilatie
- koeling
- regeltechniek
Ons bedrijf beschikt over een team gespecialiseerde medewerkers.
Zij beschikken over kennis en ervaring om de meest moeilijke klussen naar tevredenheid te
klaren.
Wij beschikken over het STEK-certificaat, dat vereist is om werkzaamheden aan koelapparatuur te mogen verrichten.
Een speciale afdeling vormt onze serviceafdeling. Deze afdeling staat 24 uur per dag en
7 dagen per week gereed om storingen op te lossen.
Iedere serviceauto is uitgerust met mobiele telefoon, zodat indien nodig de monteur snel naar
een bepaalde storing kan worden gedirigeerd.
Een grote voorraad onderdelen in de auto staat er voor garant dat de meeste storingen direct
kunnen worden opgelost.
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Om de goede werking van uw toestel te garanderen geven wij u de mogelijkheid tot het
afsluiten van een onderhoudscontract.
Het onderhoudscontract houdt in:
Het 1 x per jaar uitvoeren van de volgende werkzaamheden welke zullen worden verricht
volgens de eisen voor koelinstallaties behorende bij het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag
aantasten.
Uitvoering van de werkzaamheden volgens checlist waarin o.a. opgenomen:
Registratiekaarten
Het invullen van de registratiekaarten resp. logboeken.
Lekdichtheidscontrole
Het periodiek opsporen van lekkages in de koelsystemen door middel van lekdetectie
apparatuur welke geschikt is voor het betreffende koudemiddel en waarvan de detectiegrens
voldoende laag is.
Luchtgekoelde condensor
Condensorbatterij op vervuiling controleren. Ventilatoren en motoren nazien.
Koelmiddelvulling controleren door middel van zuigdruk en persdruk meting.
Temperatuur werkingstest uitvoeren.
Verdamper
Verdamper op vervuiling controleren. Expansieventiel nazien, eventueel bijstellen.
Temperatuur werkingstest uitvoeren.
Controle van :
- carterverwarming van compressor
- hoge- en lagedruk pressostaat
- oververhitting
- afsluiters
- filterdroger
- opgenomen vermogen van compressor
Ventilator eenheid
Ventilatoren controleren op rustig bedrijf, lagers controleren van zowel de ventilatoren als
de motoren. Aandrijving controleren op slijtage. V-snaren op spanning brengen.
Schoepenwielen reinigen. Trillingsdempers controleren.
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Regeling
Regelthermostaat op werking controleren en bijstellen. Algemene controle op werking.
Condensafvoeren
Deze controleren op goede afvoer en waterslot.
Tevens wordt uw toestel opgenomen in ons computerbestand en wordt door ons bijgehouden
wanneer de volgende onderhoudsbeurt weer moet plaats vinden. De gegevens van het toestel
en alle werkzaamheden die aan het toestel zijn uitgevoerd worden vastgelegd.
Niet opgenomen:
- reparaties en tijd daarvoor benodigd
- bijvullen koelmiddelen.
Algemene informatie
Tijdens werkdagen van 7.30 uur tot 16.00 uur zijn onze servicemonteurs direct inzetbaar voor
storingen. Door gebruikmaking van mobiele telefoons in onze servicewagens zijn onze
monteurs de gehele dag bereikbaar en daardoor in geval van een dringende storing snel
inzetbaar. Storingen worden in principe dezelfde dag verholpen.
Tijdens weekend en avonduren kunt U Uw naam, adres en telefoonnummer inspreken op de
band van het antwoordapparaat, waarna zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
Het verhelpen van storingen buiten de normale werktijden worden beoordeeld op urgentie.
Op zon- en feestdagen worden in principe geen storingen verholpen.
Prijs voor contractjaar 2018
bij 1 toestel
bij meerdere toestellen

Euro
Euro

196,79 incl. BTW
147,66 incl. BTW per toestel

Prijs vast tot 31-12-2018.
Hierna zal prijs worden aangepast aan de hand van de dan geldende materiaal- en loonkosten.
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Betaling
De contractprijs zal gefactureerd worden nadat het onderhoud is uitgevoerd waarna betaling
binnen 30 dagen na factuurdatum dient plaats te vinden.
Opzegging
Contract dient opgezegd te worden 1 maand voordat onderhoud normaal gesproken weer aan
de beurt zou zijn.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze aanbiedingen en leveranties van
toepassing als waren zij letterlijk hierin opgenomen de Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven (ALIB).
Wij vertrouwen U hiermede een passende aanbieding te hebben verzorgd.
Indien u een contract wilt afsluiten kunt u gebruik maken van bijgaand formulier.
Hoogachtend,
Hol Installatietechniek.
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AANMELDINGSFORMULIER voor onderhoudscontract.
Aankruisen welk toestel van toepassing:
O

A.C. apparaat koelmiddelinhoud 0 - 3 kg. ............Euro 196,79
(bij 1 stuks te onderhouden apparaat)

O

A.C. apparaat koelmiddelinhoud 0 - 3 kg. ............Euro 147,66
(bij meerdere te onderhouden apparaten)
Aantal .......... stuks.

Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.
Gegevens van:

Toestel 1

Toestel 2

Merk toestel

.........................

.............................

Type

.........................

.............................

Bouwjaar

.........................

.............................

Plaats toestel

.........................

.............................

Naam__________________:................................................
Adres__________________:................................................
Postc.+Woonplaats_______:................................................
Telefoonnummer_________: thuis:......................................
Telefoonnummer_________: werk:..................................... (eventueel)
Mail adres______________:................................................
Onderhoud voor de 1e maal uitvoeren: maand:..........20.....
De nota mag per mail worden gezonden

ja/nee *

Hiermede verklaren wij kennis te hebben genomen van de inhoud van uw
brief dd. 1 januari 2018 uw kenmerk 18002 en verklaren ons hiermede accoord.
Datum__________________:..........................
Handtekening____________:..........................
Deze brief kan in een ongefrankeerde enveloppe worden opgestuurd naar:
Hol Installatietechniek
Antwoordnummer 231
2950 WD Nieuw-Lekkerland

