Abonnementen Van der Wilt

Een vertrouwd gezicht in De Ronde Venen e.o.
Het kan bijna niet missen: u kent ons vast van de opvallende wit/blauwe servicewagens.
Al sinds 1971 doen wij onderhoud en reparaties aan cv-ketels. Inmiddels hebben wij meer dan
7.000 toestellen in onderhoud en dagelijks meer dan zes wagens op de weg. Heeft u een acuut
probleem dan laten wij u niet in de kou staan, want Van der Wilt zit vlak bij u in de buurt.
Daarom durven wij met een gerust hart te zeggen: In noodgevallen kunt u op ons rekenen, het
hele jaar door!
5 sterke punten
Regelmatig vragen wij onze klanten wat zij van ons vinden. Dat houdt ons scherp. Onze vijf
sterkste punten zijn volgens u:
• zeer deskundige en ervaren monteurs
• storingen snel verholpen
• Van der Wilt staat 7 dagen per week en 365 dagen per jaar paraat
• meer dan veertig jaar ervaring
• onze mensen zijn betrouwbaar, vriendelijk en recht door zee.
Onderhoud: een zinnige zaak
Eigenlijk ligt het voor de hand dat goed onderhoud van uw gastoestel een zinnige zaak is. Een
goed onderhouden toestel is niet alleen een veiliger toestel. Ook is de kans op storingen een
stuk kleiner, is de levensduur langer en wordt minder gas verbruikt. En niet in de laatste plaats
is de milieuvervuiling door een regelmatig onderhouden gastoestel minder.
Inspectie en onderhoud moeten vakkundig plaatsvinden. Van der Wilt is in de regio dé
specialist als het gaat om inspectie en onderhoud van gastoestellen. Een inspectie door de
servicemonteur van Van der Wilt is zeer grondig: er worden metingen verricht en uw toestel
wordt, indien noodzakelijk, ook afgesteld. Ook de luchttoevoer, het afvoersysteem van de
verbrandingsgassen en de opstellingsruimte worden in de inspectie betrokken. Een monteur
van Van der Wilt kijkt dus verder dan zijn/haar neus lang is. Bij onderhoud gaan wij nog een
stap verder. Dan worden ook de versleten onderdelen vervangen en wordt het toestel grondig
schoongemaakt.
Van der Wilt heeft de volgende abonnementen:
All-in Plus abonnement:
Heeft u een cv-ketel of een combiketel die niet ouder is dan vijf jaar en wilt u dat deze
zorgeloos functioneert, dag in dag uit, het hele jaar rond? Dan is het All-in plus abonnement u
op het lijf geschreven:
• elk jaar een servicebeurt/onderhoudsbeurt
• storingen worden 7 dagen per week verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten
• alle te vervangen onderdelen zijn voor rekening van Van der Wilt.
€ 15,48 per maand (toestellen tot 40 kilowatt, dat zijn de meest voorkomende toestellen)
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All-in abonnement:
Het All-in abonnement lijkt sterk op het All-in plus abonnement (dus u heeft een cv-ketel of
een combiketel die niet ouder is dan vijf jaar). Eén belangrijk verschil: wij bezoeken u niet elk
jaar voor inspectie/onderhoud, maar eens in de twee jaar. Voor moderne cv-ketels en
combiketels van recente bouwjaren is dit meestal geen probleem.
Dit biedt het All-in abonnement van Van der Wilt u:
• eens in de twee jaar een servicebeurt/onderhoudsbeurt
• storingen worden 7 dagen per week verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten
• alle te vervangen onderdelen zijn voor rekening van Van der Wilt.
€ 12,57 per maand (toestellen tot 40 kilowatt, dat zijn de meest voorkomende toestellen)

Service Plus abonnement:
Wilt u een heel voordelig abonnement en toch profiteren van de vertrouwde deskundigheid
van Van der Wilt, dan is het Service Plus abonnement iets voor u. Dit abonnement kunt u
afsluiten voor cv-ketel en combiketel.
Het Service Plus abonnement biedt u veel waar voor uw geld:
• elk jaar een servicebeurt/onderhoudsbeurt
• storingen worden 7 dagen per week verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten.
€ 10,04 per maand (toestellen tot 40 kilowatt, dat zijn de meest voorkomende toestellen)

Service-abonnement:
Wilt u een goedkoop abonnement en toch profiteren van de vertrouwde deskundigheid van
Van der Wilt, dan is het Service-abonnement een uitstekende keuze. Dit abonnement kunt u
afsluiten voor een gesloten cv-ketel of combiketel.
Het Service-abonnement biedt u het volgende:
• elke twee jaar een servicebeurt/onderhoudsbeurt
• storingen worden 7 dagen per week verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten.
€ 7,93 per maand (toestellen tot 40 kilowatt, dat zijn de meest voorkomende toestellen)

Abonnementen Van der Wilt d.d. 01-01-2017

pagina 1

Mechanische ventilatie abonnement (altijd in combinatie met uw (combi)ketel)
Heeft uw woning een systeem voor mechanische ventilatie, dan is het zeker verstandig
minimaal eens in de twee jaar een grondige onderhoudsbeurt onderhoud te laten uitvoeren aan
uw mechanische ventilatiebox.
Dit abonnement omvat:
• eens in de twee jaar een onderhoudsbeurt
• storingen worden op werkdagen verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten.
€ 3,23 per maand (MV-box, exclusief reinigen van kanalen en ventielen)

Warmte terug winning (WTW) abonnement: (altijd in combinatie met uw (combi) ketel)
Heeft uw woning een systeem voor warmteterugwinning (WTW), dan is het zeker verstandig
hieraan jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren. Hierbij worden door Van der Wilt tijdens het
onderhoud de luchtfilters vervangen.
Dit abonnement omvat:
• jaarlijks een onderhoudsbeurt
• storingen worden op werkdagen verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten
• vervangen van filters tijdens onderhoud
• extra filterset wordt achtergelaten voor de abonnee
€ 8,97 per maand (WTW unit, exclusief reinigen van kanalen en ventielen)

Het Warmtepompboiler Abonnement (altijd in combinatie met uw cv ketel of combiketel)
Regelmatig goed onderhoud aan de warmtepompboiler(*) zorgt ervoor dat u niet zonder
warm water komt te zitten. Goed onderhoud: goed voor uw comfort én voor uw veiligheid.
Dit abonnement omvat:
• elke twee jaar een onderhoudsbeurt
• storingen worden 7 dagen per week verholpen
• geen arbeidsloon en geen voorrijkosten
€ 8,83 per maand (warmtepompboiler)
(*) Werkzaamheden aan het koeltechnische en het waterzijdige gedeelte van de boiler worden
uitgevoerd op basis van gewerkte tijd.
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Spelregels
Bent u een nieuwe klant?
Voor alle nieuwe abonnementen voert Van der Wilt altijd eerst een onderhoudsbeurt uit. Op
die manier wordt uw toestel op het juiste kwaliteitsniveau gebracht. De kosten van een eerste
onderhoudsbeurt (dan wel het verhelpen van een storing) zijn:
• € 47,57 voorrijkosten (inclusief entreegeld) en € 20,98 arbeidsloon per kwartier
Bent u nog geen abonnee bij Van der Wilt en meldt u een storing op een doordeweekse dag na
16.00 uur of in het weekend. Dan gelden de volgende tarieven:
• € 57,30 voor voorrijkosten en entreegeld
• € 31,46 arbeidsloon voor elk gewerkt kwartier na 17.00 uur op een doordeweekse dag en op
zaterdag
• € 41,95 arbeidsloon voor elk gewerkt kwartier op een zondag of feestdag.
Als het nodig is onderdelen te vervangen, dan brengen wij die voor nieuwe abonnees bij een
eerste onderhoudsbeurt of een storing altijd in rekening.
Als u vindt dat onze monteur u nog op de dag van de storingsmelding dient te bezoeken, dan
geldt een toeslag van € 46,61.
Wilt u de rekening niet per eenmalige incasso voldoen. Geen probleem, maar dan berekenen
wij € 6,52 administratiekosten.
Woont u in een gebied met betaald parkeren. In dat geval brengen wij de gemaakte
parkeerkosten in rekening.
Onderdelen
De onderdelen die wij bij het All-in plus abonnement en het All-in abonnement vervangen,
worden eigendom van Van der Wilt. Het All-in plus abonnement en het All-in abonnement
vervallen als de reguliere groothandel geen onderdelen voor uw toestel meer levert.
Leeftijd van uw toestel
Heeft u voor uw toestel een All-in plus abonnement of een All-in abonnement en overschrijdt
uw toestel de respectabele leeftijd van 15 jaar? In dat geval wordt het betreffende abonnement
automatisch en zonder bericht vooraf respectievelijk omgezet in het Service Plus dan wel
Service-abonnement.
Automatische incasso abonnementsgeld: gemakkelijk en voordelig
Van der Wilt heeft zulke aantrekkelijke abonnementstarieven omdat wij geen dubbeltje teveel
uitgeven. Precies daarom innen wij het abonnementsgeld automatisch eenmaal per kwartaal.
Dat is wel zo gemakkelijk voor u.
BTW en geldigheid prijzen
De abonnementsprijzen zijn incl. 21% BTW en geldig tot en met 31 december 2017.
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