
 

Productvoorwaarden  

Deze productvoorwaarden vormen een nadere uitwerking van en aanvulling op de Algemene Voorwaarden van 

Kemkens B.V. voor service abonnementen (hierna de algemene voorwaarden). 

1. Omschrijving en voorwaarden 

Eenmalig CV-onderhoud is een onderhoudsbeurt voor een vast tarief van €99. Om van deze dienst gebruik te 

kunnen maken moet het toestel aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

• Het toestel is werkend (niet buiten gebruik vanwege een storing). 

• Het toestel is voor huishoudelijk gebruik of vergelijkbaar en heeft een vermogen tot maximaal 45 kW. 

• Het eenmalig onderhoud is uitsluitend voor CV-ketel toestellen. 

Tijdens het eenmalig onderhoud checkt de servicemonteur of hij alle werkzaamheden aan het toestel veilig en 

conform de Arbowet kan uitvoeren. Veiligheid en zekerheid staan per slot van rekening voorop. Daarnaast dient 

de bereikbaarheid van het toestel goed en Arbo technisch verantwoord te zijn. Mocht de monteur de situatie niet 

veilig achten, dan kan er geen onderhoud worden uitgevoerd. 

2. Inhoud eenmalige CV-ketel onderhoudsbeurt 

Inbegrepen in het tarief: 

• Voorrijkosten 

• Arbeidsloon voor 60 minuten onderhoudswerkzaamheden aan het toestel 

Niet inbegrepen in het tarief: 

• Arbeidsloon voor werkzaamheden na de eerste 60 minuten (hiervan kan sprake zijn wanneer er te lang 

geen onderhoud is uitgevoerd) 

• Gebruikte onderdelen en materialen van enige aard, voor zover deze niet gedekt worden door de 

fabrieksgarantie van het toestel. 

Tot de onderhoudsbeurt behoort: 

• het onderhouden en inspecteren van het toestel conform de richtlijnen van de fabrikant; 

• het visueel inspecteren van de opstellingsruimte, de randapparatuur en de rookgasafvoer; 

• het indien nodig bijvullen van de cv-installatie; 

• het informeren van de klant over; 

o uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen t.a.v. de staat van het onderhouden toestel in 

relatie tot te verwachten onkosten cq. levensduur; 

o onvolkomenheden aan de opstellingsruimte ten aanzien van (brand)veiligheid en ventilatie; 

o onvolkomenheden in de installatie die de goede werking van het toestel ongunstig kunnen 

beïnvloeden; 

Dit kan alleen worden gerealiseerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud aan het toestel. Mocht 

tijdens de onderhoudsbeurt blijken dat er toch sprake is van achterstallig onderhoud, dan brengen we in overleg 

met u het toestel direct in goede staat. Voor de volledigheid willen wij u erop wijzen dat de arbeidsuren en 

materiaalkosten in geval van achterstallig onderhoud en storing apart in rekening worden gebracht. 

Na afloop van de eenmalige onderhoudsbeurt wordt u de mogelijkheid geboden om een service en onderhoud 

abonnement af te sluiten. De kosten van de onderhoudsbeurt van €99, zullen dan niet in rekening worden 

gebracht. 


