
 

 

Kies ook voor de zekerheid van een service & onderhoud abonnement.  
 
Elke dag een zeker gevoel, warm water uit de kraan en altijd een aangenaam verwarmd huis. 
Het lijkt zo vanzelfsprekend. Totdat er eens wat misgaat en uw CV- of combiketel u in de 
steek laat. Het gebeurt altijd op momenten dat het heel slecht uit komt.  
 
Met service en onderhoud abonnement van InstalCenter wordt uw probleem snel opgelost. 
Maximale zekerheid en optimaal comfort!  
 
Er is een keuze uit 3 verschillende abonnementen.  
 

1. Zeker basis:  
U betaalt voor 12 maanden (1 jaarlijks) €8,50 per maand en voor 24 maanden (2 
jaarlijks) €4,25 per maand. Als u een storing heeft kunt u 24 uur per dag 7 dagen per 
week een beroep op ons doen. Wij zijn dezelfde dag ter plaatse om het probleem op 
te lossen. U betaalt hiervoor geen voorrijkosten. Kosten voor arbeid en materiaal 
worden apart in rekening gebracht.  

 
2. Zeker Plus:  

Voor meer zekerheid betaalt u per 12 maanden (1 jaarlijks) €11,90 per maand en 
voor 24 maanden (2 jaarlijks) €6,30 per maand. U heeft met zeker en plus alle 
zekerheden en comfort van “Zeker basis” en de garantie dat u geen arbeidskosten 
hoeft te betalen. Uitsluitend de materiaalkosten worden apart in rekening gebracht.  

 
3. Zeker all-in:  

Wilt u in alle gevallen op zeker spelen dan betaalt u voor een ketel van maximaal 5 
jaar oud per 12 maanden (1 jaarlijks) €14,50 per maand en voor 24 maanden (2 
jaarlijks) € 8,95 per maand. Met zeker all-in dekt u alle risico’s af en worden er 
achteraf geen kosten voor arbeid en toestel gebonden materiaal* in rekening 
gebracht. Maximale zekerheid en maximale comfort!  
* toestelonderdelen binnen de mantel van het toestel met een maximum van €250,- per gebeurtenis met 
dezelfde storingsoorzaak . 

 
Bij het afsluiten van een abonnement, dient er vooraf een onderhoudsbeurt/-inspectie te 
worden uitgevoerd kosten zijn normaal €90,- nu voor €65,-.  
 
 


