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Service / Onderhoudsovereenkomst
Een service / onderhoudscontract geeft u de zekerheid dat een eventuele storing binnen bepaald tijd wordt
opgelost. U hoeft niet te denken aan onderhoud en u komt niet voor onverwachte kosten.
Pro-GS Afzuigsystemen draagt zorg voor de service aan de Pro-GS. Hieronder wordt verstaan:


Minimaal zal 1 x per jaar een bezoek worden gebracht i.v.m. vervangen van de koolstof en het stoffilter. Tevens
zal de werking van de motor worden gecontroleerd/afgesteld.
 Bij een eventuele storing wordt er naar gestreefd deze binnen 5 werkdagen te hebben opgelost.
 Het zo nodig uitvoeren van een reparatie almede het vervangen van de apparatuur of van onderdelen daarvan
binnen de garantieperiode. Bij vervanging, van de mechanische onderdelen, doet de klant afstand van zijn
oorspronkelijke apparatuur en accepteert in plaats daarvan de vervangende apparatuur.
 Buiten de garantieperiode zijn de kosten(met 15% korting) voor de eigenaar, conform offerte.
 Beschadiging aan de ombouw(unit), transportbak en rooster valt buiten deze overeenkomst.
 Storingen die veroorzaakt zijn door opzet of door aan de klant te wijten grove schuld of die een gevolg zijn van
natuurrampen, blikseminslag, brand, wateroverlast of het niet naleven van de gebruikshandleiding en dergelijke
vallen niet onder deze overeenkomst.
 Na het eerste volledige kalender jaar een kortingspercentage van 1.5% per jaar, Tot max 18%.
Geen doorbelasting van:
Voorrijkosten bij een servicebezoek / storing / Uurloon / Gebruiksklaar maken en verzenden van ruilapparatuur
/ Materiaalkosten : 1 X per jaar Koolstof en 1 stoffilter
Kosten bij geen overeenkomst:

Controle /voorrijkosten € 189,00 (incl 0.5 uur arbeidsloon) excl producten

€ 45,= extra per bezoek indien de storing binnen een week verholpen dient te worden.

Arbeidsloon € 65,= per uur

Gebruiksklaar maken en verzenden van ruil/leen apparatuur € 75,=

Parkeergelden op locatie

Het service / onderhoudsovereenkomst geldt per kalenderjaar. De kosten worden vooraf per (rest) kalenderjaar (in
januari) gefactureerd. Per nieuw kalenderjaar kan er een aanpassing plaatsvinden ivm prijswijzigingen
producten/prijsindex. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie van het lopende jaar plaats. Opzeggingen
dient uiterlijk één maand vóór het nieuwe kalenderjaar schriftelijk te hebben plaatsgevonden.

Abonnement prijs per maand (Nederland) : Pro-GS 05/15 € 19,45 ; PRO-GSC 05/15 € 26,97 (voor BE + € 6,25)
Indien deze overeenkomst later is afgesloten na levering, geldt een toeslag van € 0,10 p/mnd X aantal maanden.

Prijswijziging onder voorbehoud
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals bovenstaand is vermeld.
Datum ingang contract:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
PC/Plaats
Handtekening
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