REGELING ONDERHOUDSABONNEMENT TREEP INSTALLATIETECHNIEK
Op het onderhoudsabonnement is de volgende regeling van toepassing.
1.Het abonnement gaat in op de dag van aanmelding en loopt tot en met
31 december van het lopend jaar voor zover de datum van aanmelding ligt voor 1
september. Voor aanmeldingen na 1 september loopt het abonnement tot en met
31 December van het jaar volgend op het jaar van aanmelding.
Het wordt geacht daarna steeds voor het volgende kalenderjaar te zijn verlengd,als
niet uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd.
2.De tarieven zijn vermeld op de Tarievenlijst.
3.Alle werkzaamheden waarin deze regeling niet voorziet worden
rekening gebracht.

afzonderlijk in

4.Indien een abonnee een toestel,waarvoor hij een abonnement heeft,vervangt door
een ander,wordt het abonnement na schriftelijke opgave aan Treep
Installatietechniek, geacht in het vervolg betrekking te hebben op het nieuwe
toestel,met eventuele aanpassing van het abonnementsbedrag.
5.Het abonnementsbedrag wordt bij aanmelding in rekening gebracht. Voor
gecontinueerde abonnementen wordt het abonnementsbedrag gedurende het eerste
kwartaal van het betreffende jaar in rekening gebracht.
6.Eventuele wijziging van een bepaling van deze regeling of van het
abonnementsbedrag zullen tenminste twee maanden voor de ingangsdatum worden
aangekondigd.
7.Het abonnement geeft recht op één onderhoudsbeurt per twaalf maanden voor elk
toestel waarvoor een abonnement is afgesloten,volgens een door Treep
Installatietechniek gehanteerd tijdschema.
Een dergelijke onderhoudsbeurt omvat:
-schoonmaken van de waakvlambrander en het op de juiste wijze afstellen van de
waakvlam;
-schoonmaken en stofvrij maken van de branderspuiten(s);
-schoonmaken of verwisselen van de stoffilter in regelblok;
-controleren en zodanig bijregelen van het gasverbruik d.m.v. het meten van
de
branderdruk met behulp van een manometer;
-controleren van de beveiliging op de juiste werking;
-controleren van de rookgasafvoer;
-eventueel vervangen van versleten of defecte apparatuur of onderdelen volgens
punt 9;
-controleren van waterhoeveelheden en temperaturen(geisers);
In het abonnementsbedrag zijn niet begrepen de kosten voor de gebruikte materialen
en voor het opheffen van overige storingen waarvoor het water moet worden afgetapt.
Alle werkzaamheden welke hierboven niet zijn vermeld,worden berekend tegen de
geldende tarieven en prijzen.
8.Klachten over het niet goed functioneren van toestellen waarvoor een abonnement
is afgesloten worden tot een maximum van twee klachten per toestel per twaalf
maanden behandeld,met een maximum aan te wenden tijd van één uur per
klacht,voorrijtijd niet meegerekend,zonder dat daarvoor,behoudens het gestelde
onder punt 9 en 10,een bedrag in rekening wordt gebracht.
Storingen worden in principe en voor zover mogelijk binnen vier en twintig uur
verholpen.
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9.Materialen en vervangende onderdelen worden afzonderlijk in rekening
gebracht.Voor grote reparaties zal vooraf prijsopgave worden verstrekt.
10.Kosten als gevolg van het niet tijdig opvolgen van adviezen voor reparatie of
vervanging van onderdelen of veroorzaakt door onoordeelkundige of derden of door
invloeden van buitenaf kunnen geheel of gedeeltelijk aan de abonnee in rekening
worden gebracht.
11. Treep Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan
tengevolge van het controleren of repareren van een toestel of ten gevolge van
het feit dat een onderhoudsbeurt,reparatie of behandeling niet of nog niet heeft
plaatsgehad.
12. Treep Installatietechniek behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder
opgaaf van redenen een abonnement te weigeren,niet te verlengen of te doen eindigen
alsmede deze regeling te wijzigen,onverminderd echter het in punt 6 ten aanzien
van het abonnementsbedrag bepaalde.
13.In het abonnement kunnen alleen die toestellen worden opgenomen,welke in goede
staat van onderhoud verkeren en goed functioneren,zulks ter beoordeling van Treep
Installatietechniek.
14.De onderhoudswerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door Treep
Installatietechniek.
15.In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist Treep
Installatietechniek.

Opgemaakt te Waddinxveen,1 November 1995.

