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Combinatiecontracten  
Basis Onderhoud en WTW Onderhoud  € 174,00 
Basis+ Onderhoud en WTW Onderhoud € 192,00 
Basis ++ Onderhoud en WTW Onderhoud  € 220,00 

 
Basis Onderhoud en Ventilatie Onderhoud € 161,00  
Basis+ Onderhoud en Ventilatie Onderhoud € 177,00 
Basis++ Onderhoud en Ventilatie Onderhoud € 206,00

Basis+ & ++ geldt alleen voor de cv ketel en niet voor de WTW of ventilatie 

Basis Onderhoud
Indien u een contract afsluit voor Basis Onderhoud worden 
de te vervangen onderdelen en de daaraan gekoppelde 
werkuren aan u doorberekend.  
 
Aanbod Basis Onderhoud:
• onderhoud 1x per 12 maanden
• reinigen van de CV-ketel
• afstellen en inregelen van de CV-ketel
• rapport meetinspectie
• geen voorrijkosten tot 30 km vanaf Leeuwarden
• voor ketels t/m 42 KW
•  exclusief klein materiaal en de daaraan gekoppelde 
 werkuren
•  alleen af te sluiten na inspectie door P. de Vries Installatie-

technieken op eventuele gebreken
• verlaagd uurtarief

  Kosten
  per jaar  € 104,00  

Basis++ Onderhoud
Indien u een Basis++ Onderhoud afsluit krijgt u een  
all-in contract inclusief storingsdienst (24/7), werkuren en 
onderdelen (tot maximaal €250,00 per jaar).
 
Aanbod Basis++ Onderhoud:
• onderhoud 1x per 12 maanden
• reinigen van de CV-ketel
• afstellen en inregelen van de CV-ketel
• rapport meetinspectie
• geen voorrijkosten tot 30 km vanaf Leeuwarden
• voor ketels t/m 42 KW
• inclusief arbeidsuren en storingsdienst (24/7)
• inclusief onderdelen tot maximaal € 250,00 per jaar.
•  alleen af te sluiten voor ketels die maximaal 4 jaar oud zijn 

en na inspectie door P. de Vries Installatietechnieken op 
eventuele gebreken

• verlaagd uurtarief
  Kosten
  per jaar  € 169,00  

Basis+ Onderhoud
Indien u een Basis+  Onderhoud afsluit worden bij een defect 
de volgende onderdelen kosteloos vervangen: pakkingen, 
ionisatiepen, ontstekingspen, ontluchter, overstortventiel, 
inlaatcombinatie en expansievat. U betaalt alleen de daaraan 
gekoppelde werkuren.
 
Aanbod Basis+ Onderhoud:
• onderhoud 1x per 12 maanden
• reinigen van de CV-ketel
• afstellen en inregelen van de CV-ketel
• rapport meetinspectie
• geen voorrijkosten tot 30 km vanaf Leeuwarden
• voor ketels t/m 42 KW
•  inclusief klein materiaal en exclusief de daaraan 
 gekoppelde werkuren
•  alleen af te sluiten na inspectie door P. de Vries Installatie-

technieken op eventuele gebreken
• verlaagd uurtarief
  Kosten
  per jaar  € 135,00

WTW Onderhoud 
Aanbod WTW Onderhoud:
• onderhoud 1x per 12 maanden
• geen voorrijkosten tot 30 km vanaf Leeuwarden
• reinigen van de wisselaar
• plaatsen nieuwe filters
• instellen en controleren van de unit
•  alleen af te sluiten na inspectie door P. de Vries Installatie-

technieken op eventuele gebreken
• verlaagd uurtarief
  Kosten
  per jaar  € 89,00  

Ventilatie Onderhoud 
Aanbod Ventilatie Onderhoud:
• ventilatie (afzuiging) onderhoud
• schoonmaken van de afzuigroosters
• schoonmaken van de ventilatie box
• controle op werking
•  alleen af te sluiten na inspectie door P. de Vries Installatie-

technieken op eventuele gebreken
• verlaagd uurtarief
  Kosten
  per jaar  € 74,00  

P. de Vries Installatietechnieken BV is een dynamisch bedrijf 
en opereert voornamelijk in de Noordelijke provincies, met 
Leeuwarden als thuisbasis. Wij bieden u een team van 
professionele, gemotiveerde en gecertificeerde medewerkers 
die thuis zijn op alle installatiegebieden.

Postbus 7540 8903 JM  Leeuwarden 
Telefoon (058) 288 02 22 
Fax (058) 288 00 60 
E-mail info@pdevries.nl
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