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Omschrijving en voorwaarden onderhoudscontracten 

 

Voorwaarden: 
- Het contract heeft een minimale looptijd van 2 jaar en wordt jaarlijks vooraf berekend. 

- Voor het uitvoeren van het onderhoud maken wij met u een afspraak. 

- Schade/storingen ontstaan door regenwater, blikseminslag, ondeskundige bediening of werkzaamheden door derden 

  vallen buiten het contract. 

- Werkzaamheden, materialen, parkeerkosten en kosten anders dan omschreven vallen buiten het contract.  

- De Algemene voorwaarden consumentenwerk installerende bedrijven (Techniek Nederland) zijn bindend. 

- Bovengenoemde prijzen voor CV Ketels zijn geldig voor gesloten toestellen tot ca 40 kW. 

- Bovengenoemde prijzen gelden alleen voor installaties in de regio Haaglanden, hierbuiten prijs op aanvraag. 

- Toeslag kosten voor bezoek buiten kantoortijden (ma t/m vrij 8.00-17.00) bedragen € 45,00. 

- AMT Installaties B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een contractaanvraag te weigeren. 

 

Tarieven: 
Werkzaamheden die buiten het contract vallen zullen doorberekend worden op basis van onze standaard tarieven. 

Arbeid/kwartier €  20,41  

Toeslag kosten buiten kantoortijden €  45,00 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijzen worden jaarlijks aan de prijsindex aangepast. 

 Contract type 
Inhoud contract Basis Plus All-in 
Iedere 18 maanden onderhoud             

24-uurs storingsdienst             

Voorrijkosten bij onderhoud             

Voorrijkosten bij storingen             

Arbeidsloon bij onderhoud             

Arbeidsloon bij storingen            

Materiaalkosten tot € 250,- p.j.           

Opmerkingen:  
 
 
 
 
 
 

Alleen werkzaamheden  
binnen de mantel van de  

CV-ketel vallen  
onder het Basis contract 

Alleen mogelijk indien de  
CV-ketel niet ouder is dan 10 
 jaar, het Plus contract wordt 
als de CV-ketel 15 jaar oud  

is automatisch omgezet naar 
een Basis contract 

 
 Alleen werkzaamheden  
binnen de mantel van de  

CV-ketel vallen  
onder het Plus contract 

Alleen mogelijk indien de  
CV-ketel niet ouder is dan 5 

jaar, het All-in contract wordt 
als de CV-ketel 10 jaar oud 

is automatisch omgezet naar 
een Plus contract 

 
Alleen werkzaamheden & 

onderdelen binnen de mantel 
van de CV-ketel vallen onder 

het All-in contract 
 

Omschrijving werkzaamheden: Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden volgens voorschriften fabrikant.  
Controleren van de waterdruk en (indien nodig) bijvullen van de installatie. 
Het afpersen van de gasinstallatie. 
Het controleren van de regeling op juiste werking. 
 

Prijs per jaar: € 97,00 € 145,00 € 197,00 

+ eenmalig 1e ketelcheck* € 57,50 € 57,50 € 57,50 
* n.v.t. bij CV-ketels die in de afgelopen 2 jaar door AMT Installaties B.V. zijn onderhouden of geïnstalleerd 
 

Jaarlijks onderhoud  
i.p.v. 1x per 18 maanden 

€ 27,50 
p.j. extra 

€ 27,50 
p.j. extra 

€ 27,50 
p.j. extra 

Aanvullende opties: Onderhoud MV-unit Onderhoud WTW-unit Onderhoud Zonneboiler 

Omschrijving werkzaamheden: Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden volgens voorschriften fabrikant. 

Prijs per jaar: € 29,25 € 46,50 Op aanvraag 

Opmerkingen: - Exclusief kosten filters Merk/type afhankelijk 


