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1. Beschrijving van het onderhoudscontract: 
 
Het contract geeft de klant recht op eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt van de apparatuur voor de 
verwarming en/of warmwatervoorziening plus het verhelpen van storingen. (exclusief materialen) 
 
Tijdens het onderhoud zullen de voor het toestel van toepassing zijnde werkzaamheden 
uitgevoerd worden: 
 

A. Reiniging van verbrandingskamer en warmtewisselaar.  
B. Demonteren, reinigen en weer monteren van brander en waakvlambrander. 
C. Controle op goede werking zonodig afstellen van: 

- de gasregelapparatuur, 
- de waterregelapparatuur, bij geisers en wandketels, 
- de beveiligingsapparatuur. 

D. Controle en zonodig afstellen van de branderbeveiliging (thermokoppel of bimetaal). 
E. Controle op de goede verbranding van het gas en zonodig branderdruk afstellen. 
F. Controle op en reparatie van gas- en waterlekkages aan de toestellen. 
G. Controle op deugdelijkheid van eventuele elektrische bedrading in het toestel. 
H. Controle op goede afvoer van de verbrandingsgassen. Eventuele gebreken aan 

afvoerleidingen en kanalen wordt schriftelijk (op de bon) gemeld aan de klant, voorzien 
van een advies. 

I. Controle op de vrije doorlaat van luchttoevoer openingen. Ook hierbij geldt dat eventuele 
gebreken gemeld worden aan de klant. 

 
Voor cv-toestellen bovendien: 

J. Controle van het watercircuit. Zonodig bijvullen en ontluchten. Gebreken worden gemeld 
aan de klant. 

K. Controle uitvoeren in geval van klachten (bijvoorbeeld lawaai en/of grote drukvariaties) die 
duiden op disfunctioneren van de pomp en/of het expansievat. 

 
Voor boilers bovendien: 

L. Periodieke controle op goede staat van de magnesiumanode. Zonodig vervangen. Als 
blijkt dat vervanging of controle niet mogelijk is door vast gecorrodeerde anode of door 
onbereikbaarheid, wordt dit gemeld aan de klant. 

 
Als tijdens de onderhoudsbeurt blijkt dat reparatie of vervanging noodzakelijk is, zal dat eerst aan de 
klant worden medegedeeld. Na akkoord/toestemming van de klant zal Select Totaalservice 
zorgdragen voor de noodzakelijke reparatie of vervanging. 
 
2.  Storingsservice: 
 
2.1 Bij storingen kan contact opgenomen worden met Select Totaalservice. Ook ’s avonds en in het 

weekend kunnen storingsmeldingen worden doorgegeven per telefoon of via de website.  
2.2 Standaard worden aangemelde storingen tijdens normale werkuren verholpen. De normale 

werkuren zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur. Bij werkzaamheden buiten de 
normale werkuren wordt een toeslag berekend.  

2.3 Buiten de normale werkuren worden alleen storingen verholpen die duidelijke spoedeisend zijn.  
2.4 Tijdens het stookseizoen (1 oktober t/m 1 mei) verhelpt Select Totaalservice zogenaamde 

“koudestoringen” (het volledig uitvallen van het toestel voor de verwarming en/of 
warmwatervoorziening) met voorrang en indien mogelijk binnen 24 uur. Storingen voor 10:00 uur 
in de ochtend gemeld kunnen meestal dezelfde dag nog verholpen worden. Storingen gemeld na 
10:00 uur in de ochtend kunnen een uitloop hebben naar de volgende werkdag. Dit is 24 uurs 
service.  
Alle andere storingen worden zo spoedig mogelijk verholpen. Uiterlijk binnen 3 werkdagen. 

2.5 Als Select Totaalservice is opgeroepen zonder dat er sprake is van een defect/storing worden de 
kosten voor het voorrijden in rekening gebracht. Er is geen sprake van een defect/storing als de 
monteur van Select Totaalservice alleen maar wordt ingeschakeld voor het bijvullen van de 
waterhoeveelheid in de cv-installatie of het aansteken van de waakvlam. 
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3. Buiten het Onderhoudscontract vallen: 
 

3.1 Kosten voor te vervangen onderdelen en gebruikte materialen. 
3.2 Kosten voor arbeid als de reparatie meer dan één manuur vergt, tijdens het preventief 

onderhoud. 
3.3 Het (buiten de jaarlijkse onderhoudsbeurt) bijvullen van de installatie en aansteken van de 

waakvlam (zie punt 2.4). 
 

4. Organisatie van de werkzaamheden: 
 

4.1 De onderhoudsbeurten worden straatsgewijs, respectievelijk wijk gewijs, na aankondiging 
vooraf, uitgevoerd. Indien de voorgestelde datum en tijd niet schikken, kan de klant contact 
opnemen om een bindende afspraak te maken. 

4.2 Als de klant niet thuis is op het aangekondigde tijdstip, wordt een bericht achtergelaten dat de 
monteur tevergeefs is langs geweest met het verzoek om contact op te nemen teneinde een 
nieuwe bindende afspraak te maken. 

4.3 Voor het oplossen van storingen zal Select Totaalservice zo direct mogelijk een bindende 
afspraak met de klant maken. 

4.4 Select Totaalservice zal kosten in rekening brengen voor het voorrijden als de klant, na het tot 
stand komen van een bindende afspraak (als bedoeld onder 4.1, 4.2 en 4.3) niet thuis is. Ook 
wordt een rekening gestuurd als de monteur van Select Totaalservice zich meldt maar 
vervolgens niet wordt toegelaten tot het toestel. 

 
5. Duur van het contract: 

 
5.1 Het contract komt tot stand na betaling van de onderhoudsfactuur en zal vanaf dat moment 

voor 12 maanden geldig zijn. In deze periode wordt eenmaal onderhoud uitgevoerd zoals 
beschreven bij punt 1. 

5.2 Het contract geldt voor de tijd van 12 maanden en wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd 
voor de volgende periode van 12 maanden, als het niet door een van beide partijen uiterlijk 2 
maanden voor het eindigen van het contractjaar schriftelijk is opgezegd. 

5.3 Select Totaalservice is steeds bevoegd, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst vereist is, het contract als beëindigd te beschouwen als de klant zelfs na 
herhaalde aanmaningen de betalingen niet voldoet. 

 
6. Betalingsvoorwaarden: 

 
6.1 De vergoeding voor het contract moet bij vooruitbetaling uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum 

worden voldaan. 
6.2 Indien het contract voor het einde van de looptijd wordt beëindigd, vind geen restitutie plaats. 
6.3 Voor de te vergoeden kosten die buiten het contract vallen (in verband met 

reparatiewerkzaamheden, onderdelen, materialen, voorrijden) verstuurt Select Totaalservice 
achteraf de factuur. De betaling hiervan moet uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum 
plaatsvinden. 

6.4 Select Totaalservice behoudt zicht het recht voor de tarieven aan te passen. Na elke 
verhoging zullen de nieuwe tarieven niet eerder ingaan dan bij de aanvang van het 
eerstvolgende contractjaar. De klant heeft, in geval hij niet akkoord, het recht het contract te 
beëindigen. 
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7. Overige voorwaarden: 
 

7.1 Select Totaalservice vrijwaart de klant tegen elke schade welke gezien kan worden als 
Wettelijke Aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van zijn werkzaamheden.  
Select Totaalservice zal echter nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 
gevolgschade. 

7.2 In het contract kunnen alleen toestellen worden opgenomen, welke in goede staat van 
onderhoud verkeren en goed kunnen functioneren, na beoordeling van Select Totaalservice. 
Wanneer dit na het oordeel noodzakelijk is, zullen de toestellen op kosten van de contractant 
moeten worden gecontroleerd c.q. schoongemaakt voordat een contract in kan gaan. 

7.3 Select Totaalservice houdt zich het recht voor een contract te weigeren, respectievelijk op te 
zeggen, indien de installatie niet of niet meer voldoet aan de gas technische c.q. wettelijke 
eisen. 

7.4 Toestellen ouder als 7 jaar dienen ter aller tijden eerst een inspectie te krijgen al vorens een 
onderhoudscontract kan worden afgesloten.  

 
 
 
 
 
 
 


