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Schuurveldlaan 21 / 001
B 2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel: 03/828,53,14 & 03/289,81,57
e-mail: info@desva.be

 Onderhoud van uw verwarmingsinstallatie
Uw verwarmingsketel dient regelmatig te worden gereinigd. Voor een goed
functionerende ketel, waarbij zuinig stoken, een lange levensduur en voorkoming van
storingen van belang is, is jaarlijkse of 2 jaarlijkse controle en klein onderhoud aan de
CV-ketel noodzakelijk. Gelijktijdig met het onderhoud van uw ketel / warmwater
toestel is het belangrijk dat de installatie gecontroleerd wordt op waterverlies, zoals de
radiatoren, ventielen, koppelingen overstortventiel en drukvat lekvrij. Een regelmatig
onderhoud van een installatie verbetert het rendement met gemiddeld 5%. U kunt bij
DESVA een onderhoudscontract afsluiten voor het uitvoeren van jaarlijkse
onderhoudsbeurten aan uw CV installaties.

 ONDERHOUD JE KETEL
Een goed onderhoud van je verwarmingsinstallatie is van cruciaal belang. Sterker: het
is een verplichting in het Vlaamse Gewest. De wetgeving houdt in dat naast toestellen
op stookolie en vaste brandstof, nu ook toestellen op gasvormige brandstoffen
verplicht regelmatig onderhouden of gecontroleerd moeten worden door een erkend
technicus. Is het vermogen van je ketel groter dan 20 KW is het periodiek onderhoud
verplicht. Toestellen op stookolie en vaste brandstof om het jaar en toestellen op
gasvormige brandstof tweejaarlijks. De technicus zal na elk onderhoud een attest
leveren. Met DESVA bent u verzekerd van een uitstekende service. Snel en vakkundig
staan we voor u klaar. Buiten dat we voordelig zijn staan we u bij met professioneel
advies. Tevens kunnen wij u ook een onderhouds en servicecontract aanbieden.
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Barema voor onderhoudswerken voor ketels en branders voor vermogens
tot 50 kw ( K.B. 06/01/1978 : Bestrijding van de luchtverontreiniging. )
Ketels boven de 50 kw prijs op aanvraag.
Tarief geldig vanaf 1 januari 2009 — Ref. : 231106
 De controle opgelegd door het Ministerie is inbegrepen
 Verplaatsing in een straal van maximum 20 km van de zetel van de onderneming inbegrepen

GASKETELS ( met uitzondering van GEPULSEERD GAS )
2 JAARLIJKS ONDERHOUD
Ketel + Brander GAS
.
( traditionele ketel )
€ 94,00 excl. B.T.W.
€ 99.64 6 % B.T.W.
€ 113.74 21 % B.T.W.
 De controle opgelegd door het Ministerie is inbegrepen
 Verplaatsing in een straal van maximum 20 km van de zetel van de onderneming inbegrepen

Uw klant nr ………………..
Firma DESVA b.v.b.a.
Schuurveldlaan 21 / 001
B 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Betreft: Onderhoud Ketel / Brander Onderhoud
Ketel / Brander / Schoorsteen
Gevolg gevend aan Uw offerte van .....................verklaar ik me akkoord om bovenvermelde werken te laten
uitvoeren volgens uw algemene voorwaarden, voor de totale som van : ............................ Euro zonder BTW.
Naam: .......................................................................................... Voornaam : ..................................................................
Straat: ...................................................................... Nr .............. Postcode ................ Gemeente: .....................................
Tel: ................................................. GSM .........................................................................................................................
e-mail:............................................................................................ @...................................................................................
Datum : ....................................................................................................
Handtekening ..........................................................................................
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