
 
Omschrijving Onderhoudsabonnement CV combi-ketel: 
(met een vermogen tot een maximum van 40 kW) 
 
Bij dit abonnement is inbegrepen: 

- Periodiek onderhoud volgens voorschriften van de fabrikant. 
- Verhelpen van storingen; Hierbij wordt minimaal 1 uur arbeidsloon aan u doorberekend, per 

storing. 
- Voorrijkosten. 
- Facturatie na uitvoering van het onderhoud. 
- Automatisch ontvangt u afspraak voor het onderhoud. 

 
 
Omschrijving Serviceabonnement CV combi-ketel: 
(met een vermogen tot een maximum van 40 kW) 
 
Bij dit abonnement is inbegrepen: 

- Periodiek onderhoud volgens voorschriften fabrikant. 
- Verhelpen van 2 storingen per jaar binnen de cv-mantel. 
- Voorrijkosten. 
- Betaling vooraf jaarlijks. 
- Automatisch ontvangt u afspraak voor het onderhoud. 

 
Indien tijdens de abonnementsperiode de ketel ouder dan 8 jaar wordt, wordt het abonnement 
automatisch overgeschreven naar een onderhoudsabonnement. 
 
 
Omschrijving Onderhoudsabonnement Mechanische Ventilatie:  
(enkel in combinatie met een onderhoud- serviceabonnement cv combi-ketel) 
 
Bij dit abonnement is inbegrepen: 

- Periodiek onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant. 
- Controleren van de schakelaar/bediening. 
- Reinigen behuizing. 
- Reinigen ventilator. 
- Controle interne vochtsensor (indien aanwezig). 

 
Wij adviseren u om 1x per 4 jaar de kanalen te laten reinigen, hiervoor maken wij vrijblijvend een offerte 
voor u. 
 
 
Omschrijving Onderhoudsabonnement WTW-unit:  
(enkel in combinatie met een onderhoud- serviceabonnement cv combi-ketel) 
 
Bij dit abonnement is inbegrepen: 

- Periodiek onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant. 
- Controleren van de schakelaar/bediening. 
- Reinigen behuizing. 



 
- Controleren en reinigen ventilatoren. 
- Controleren en reinigen warmtewisselaar. 
- Vervangen filters. 
- Controleren condens afvoer, reinigen. 
- Controle interne vochtsensor (indien aanwezig). 

 
Wij adviseren u om 1x per 4 jaar de kanalen te laten reinigen, hiervoor maken wij vrijblijvend een offerte 
voor u. 
Het reinigen van de ventielen dient u 1x per jaar te doen door middel van een vochtige doek. 
 
 
Omschrijving Onderhoudsabonnement Zonneboilersysteem:  
(enkel in combinatie met een onderhoud- serviceabonnement cv combi-ketel) 
 
Bij dit abonnement is inbegrepen: 

- Periodiek onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant. 
- Controleren collectoren op vervuiling. 
- Controleren installatiedruk collectorcircuit, indien nodig bijvullen. 
- Controleren beschermingsgraad solar vloeistof in het collectorcircuit. 
- Controle boiler. 
- Controleren magnesium anode, 1x per 2 jaar vervangen worden. 
- Controle stroming over de collectoren. 
- Controleren van de bediening. 
- Reinigen behuizing. 

 
Wij adviseren u om 1x per 2 jaar onderhoud aan de installatie te verrichten. 
 
 
Omschrijving Onderhoudsabonnement Nefit warmtepomp hybride-/ all electric: 
 
Bij dit abonnement is inbegrepen: 

- Buitendeel controleren op goede werking en vervuiling. 
- Binnendeel controleren op aansluiting, of deze vrij zijn van lekkage en corrosie. 
- Toestel(len) controleren op goede werking, slijtage, lekkages, bekabeling, aarding, temperaturen, 

draairichting ventilator. 
- Schoonmaken van condensor, reinigen bodemplaat, condens afvoer. 
- Isolatie controleren. 
- Instellingen controleren en evt. aanpassen. 
- Waterzijdige aansluitingen op de warmtepomp, buffer en boiler controleren op lekkage en 

corrosie. 
 
  



 
Algemene Voorwaarden contracten: 
 

- Opdrachtgever verklaart dat de installatie waarop deze overeenkomst van toepassing is, 
overeenkomstig de ten tijde van de installatiedatum geldende installatievoorschriften is 
gemonteerd en in goed functionerende staat verkeert. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dit 
niet te voldoen aan de gelden voorschriften en normen, zullen de herstelwerkzaamheden op 
basis van gewerkte uren en verbruikte materialen worden uitgevoerd. 

- Als datum van ingang geldt de maand waarin u het bijgaande keuzeformulier retourneert. 
- De duur van deze overeenkomst is 1 jaar en zal stilzwijgend worden verlengd met 1 jaar. Het 

contract is per maand opzegbaar. 
- De overeenkomst is persoons- en locatie gebonden en is derhalve niet overdraagbaar. 
- Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van het abonnementsgeld plaatsvinden. 
- De prijs zal jaarlijks worden herzien, waarbij als basis de CBS-index voor de bouwnijverheid 

(gemiddelde loonstijging voor bouw- installatiebedrijven) zal worden gehanteerd. 
- Vervangen onderdelen worden eigendom van de opdrachtnemer. 
- Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om installatieonderdelen, welke schadelijk danwel 

milieubelastende stoffen bevatten, uit te sluiten van deze overeenkomst. 
- Met de ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle voorgaande overeenkomsten. 
- De installatieonderdelen waaraan werkzaamheden moeten worden verricht, dienen voor de 

monteur, ten tijde van het bezoek, vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn. 
- Er kunnen rechten aan dit contact worden ontleend vanaf het moment dat het factuurbedrag 

door MIVRO is ontvangen. 
- Op al onze diensten en leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 
Niet binnen het Onderhouds- & Service abonnement vallen: 

- Installatieonderdelen. 
- Storingen/reparaties aan of veroorzaakt door de zonnecollector en leidingen. 
- Het ontkalken van de ketel, boiler, geiser of tapspiraal. 
- Het vervangen van lekke toestellen, radiatoren en leidingwerk, alsmede waterzijdige behandeling 

van de installatie. 
- Aan het systeem toegevoegde regelapparatuur en appendages zoals niet-merk gebonden 

kamerthermostaat, weersafhankelijke regeling e.d.. 
 
Storingen: 

- Als gevolg van ondeskundige behandeling van de installaties door abonnee of derden. 
- Ontstaan als gevolg van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden, die door ons 

noodzakelijk worden geacht. 
- Veroorzaakt door onachtzaamheid of externe oorzaken zoals bijvoorbeeld onvoldoende gasdruk 

op het toestel, defecte zekeringen, geen elektra, te weinig waterdruk, lucht in de installatie, 
bevriezing, blikseminslag, etc. 

- Die meer dan één uur arbeidstijd vergen. Deze worden als reparatie aangemerkt. (de kosten 
worden volledig doorberekend, inclusief de eerste 1 uur arbeid). 

 
Indien werkzaamheden buiten het abonnement vallen, wordt hiervoor arbeidsloon, voorrijkosten en 
materiaal in rekening gebracht. 


