Uw meest complete en betrouwbare installatiebedrijf

t en warmte
beveiliging, water, lichwij
zorgen voor u...

 Uw Meest complete en betrouwbare installatiebedrijf.

Vestiging Veendam:

Abonnementen voor
Onderhoud en Inspectie

Transportweg 72
Tel: 0598-612688
9645 KX Veendam

 Service, onderhoud en storingsdienst, 24 uur en 7 dagen per week.

info@derkmeijerinstallatietechniek.nl
www.derkmeijerinstallatietechniek.nl

 Inspectie en onderhoudsabonnementen op maat gesneden.

Uw meest complete en betrouwbare installatiebedrijf

www.derkmeijerinstallatietechniek.nl

De 7 Inspectie- en onderhoudsabonnementen van Meijer
De verwarmingsinstallaties in uw woning of in het bedrijfsgebouw functioneren optimaal met de twee onderhoudsabonnementen van Meijer:
BASIS EN UITGEBREID
Het prijsverschil is gering maar het voordeel is groot. En
mocht toch nog een defect of storing optreden, dan denkt
Meijer óók met u mee met korting op de arbeidsuren en op
materiaalkosten.
Installaties voor zonne-energie en airco-units vragen
jaarlijks deskundige aandacht. Systemen van brand- en
inbraakbeveiliging dienen uw bezit als vanzelfsprekend
te beschermen. Meijer kent voor deze specifieke systemen
en technieken uitstekende jaarlijkse onderhoudsabonnementen. Een goed rendement en een optimaal gevoel van
veiligheid bereikt u met gedegen onderhoud!
Meijer heeft twee unieke abonnementen voor een inspectie binnen en buiten uw woning of van het bedrijfsgebouw. Tijdens deze controle- en veiligheidsinspecties
speuren de monteurs naar (aankomende) defecten en
gevaarlijke situaties.
De onderhouds- en inspectie-abonnementen van Meijer ontzorgen en geven u een gevoel van veilig wonen en werken.
Graag adviseren wij u welk type abonnement het beste aansluit bij uw eigen specifieke woon- en werkomgeving.
De uitkomsten uit de jaarlijkse inspectie of uit het onderhoud leggen we intern vast in uw dossier. Zo houden wij
voor een langere periode kleine details over uw woon- of
werksituatie in beeld en werken wij met ú aan het optimaliseren van uw installaties.

CV-Ketel onderhoudsabonnement

INSPECTIE- abonnementen

ONDERHOUDSABONNEMENT
BASIS € 7,92 PER MND
Jaarlijks onderhoudsbeurt voor:
Combiketel HR / VR
Hetelucht ketel
Gasboilers
WTW (Warmteterugwinunit)
Mechanische ventilatie

INSPECTIE BINNENHUIS(**)
Controle en inspectie van o.a.:
€ 7,92 p/mnd
€ 7,92 p/mnd
€ 6,25 p/mnd
€ 4,58 p/mnd
€ 3,75 p/mnd

Bijbehorende pluspunten:
Storingservice:
10% korting op voorrijkosten
Storingservice:
10% korting op uurtarief (*)
Materiaalservice:
10% korting op materiaalprijs
Het is mogelijk om het onderhoudsabonnement per maand,
per kwartaal of per jaar te betalen. Het bedrag wordt dan
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Betaling
per jaar kan op factuur.
ONDERHOUDSABONNEMENT
UITGEBREID € 8,75 P/MND
Jaarlijks onderhoudsbeurt voor:
Combiketel HR / VR
Hetelucht ketel
Gasboilers
WTW (Warmteterugwinunit)
Mechanische ventilatie

€ 8,75 p/mnd
€ 8,75 p/mnd
€ 7,08 p/mnd
€ 5,42 p/mnd
€ 3,75 p/mnd

Bijbehorende pluspunten:
Géén voorrijkosten!
Storingservice:
15% korting op uurtarief (*)
Materiaalservice:
15% korting op materiaalprijs
Het is mogelijk om het onderhoudsabonnement per maand,
per kwartaal of per jaar te betalen. Het bedrag wordt dan
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Betaling
per jaar kan op factuur.






METERKAST CHECK
AARDLEK METING
HANG & SLUITWERK
VOCHTMETING
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Storingen welke buiten de mantel van de cv ketel vallen worden niet gedekt door het onderhoudsabonnement. Hiervoor hanteren wij
starttarieven. Jaarlijks zal er een prijsindexering plaatsvinden. (* Uurtarief is op aanvraag)






SANITAIRE- EN KITWERKEN
WATER- & C.V-LEIDINGEN
KRUIPRUIMTE CHECK
CONTROLE LUCHTKANALEN

 VLOERVERWARMING
 ELEKTRICH ALGEMEEN
 INBRAAK & BRANDPREVENTIE

De monteurs van Meijer inspecteren belangrijke punten in uw woning ter voorkoming van bijv brand-, inbraak- en waterschade. Zaken
die direct uw gezondheid kunnen beïnvloeden als gevolg van vocht, schimmel of bacteriën worden waar mogelijk beoordeeld.
Na de inspectie krijgt u een update en een advies over de oplossing voor de geconstateerde, aankomende en bestaande algemene en
technische defecten én voor de bedreiging van uw veiligheid en gezondheid.
INSPECTIE BUITENSHUIS(**)
Controle en inspectie van o.a.:
 DAKGOTEN
 DAKBEDEKKING
 HEMELWATER AFVOER

€ 45,00

 RIOLERING
 VERLICHTING
 HANG & SLUITWERK

 GEVEL & DAKDOORVOEREN
 OP VERZOEK: SCHOORSTEEN

De monteurs van Meijer inspecteren belangrijke punten buiten uw woning ter voorkoming van bijv. brand-, inbraak- en waterschade.
Zaken die direct uw gezondheid kunnen beïnvloeden als gevolg van binnentredend vocht, schimmel of bacteriën worden waar mogelijk
beoordeeld. Na de inspectie krijgt u een update en een advies over de oplossing voor de geconstateerde, aankomende en bestaande
technische defecten en voor de bedreiging van uw veiligheid en gezondheid.
(**) Deze inspecties zijn alleen mogelijk i.c.m. met
een onderhoudsabonnement voor uw CV-ketel.

ZONNEPANELEN
Onderhoudsabonnement vanaf € 55,00
Inspectie van o.a.:
 Vervuiling en beschadiging van panelen
 Inspectie bevestigingsmaterialen
(schroeven & onderconstructie)
 Controle van de solarbekabeling
 Rendementsmetingen van de omvormer
 Op verzoek: wassen van de zonnepanelen.

Meijer ontzorgt, daar kunt u op rekenen!
Uw voordelen bij de CV-ketel
onderhoudsabonnement van Meijer:
 24 uurs noodservice gedurende 365 dagen per jaar
 Vakkundig en vriendelijk personeel
 De garantie is volgens de Uneto-VNI normen

€ 35,00

KLIMAATTECHNIEK vanaf € 35,00
(O.A. AIRCO SYSTEMEN) (per binnenunit)
 Reinigen filters binnenunit.
 Temperatuurmeting binnenunit
 Niveaumeting koelgassen
 Veiligheidsinspectie
 Meting en controle van buitenunit

Snel en adequaat
Meijer Installatietechniek biedt u 7 dagen per week een 24uurs storingsservice. Onze monteurs zijn altijd in de buurt
om u snel hulp te bieden en oplossingen te creëeren bij
nood of bij een storing.
Bij een defect of storing kunt u ons bereiken op ons noodnummer 0598 - 612688.
Op alle onderhouds- en inspectie-abonnementen van Meijer
zijn algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze
voorwaarden snel en eenvoudig downloaden van onze
webistes.
Op Meijer kunt u rekenen!

