
van dam technisch beheer bv  
service en onderhoud 
                SERVICEOVEREENKOMST sector woningbouw  
Bezoekadres 
Fahrenheitstraat 2, 7461 JA Rijssen 

 
 

 

 
Telefoon (0548) 514341          info@vandamgroep.com         IBAN NL72 RABO 0347 3415 00         KvK Enschede nummer 060.43.585 

Ondergetekende sluit een basis-, plus- of all-in overeenkomst af bij van dam technisch beheer bv en verklaart hierbij in te 
stemmen met de algemene voorwaarden. 

EEN OVERZICHT VAN HET VERSCHIL 
TUSSEN DE DRIE OVEREENKOMSTEN 

 BASIS 
Geen maximum 
aan de leeftijd 

PLUS  
Toestel  

maximaal  
10 jaar oud * 

ALL-IN  
Toestel 

maximaal  
5 jaar oud * 

Periodiek onderhoud 1 maal per 12 maanden A Inclusief n.v.t. n.v.t. 

Periodiek onderhoud 1 maal per 18 maanden B Inclusief Inclusief Inclusief 

Voorrijkosten  Inclusief Inclusief Inclusief 

Inkoopkorting op materialen t.b.v. onderhoud en 
storingen 

 Inclusief Inclusief Inclusief 

Storingen oplossen (arbeidsloon) met een 
maximum van 3 bezoeken per 18 maanden 

 Exclusief Inclusief Inclusief 

Materiaalkosten tot max. € 275,00 per 18 mnd.   Exclusief Exclusief Inclusief 

24 uur service dag en nacht  Inclusief Inclusief  Inclusief 
*  Als het toestel tijdens een lopende overeenkomst de maximale leeftijd overschrijdt, wordt de overeenkomst 
 automatisch aangepast. 

OMSCHRIJVING TOESTEL     BASIS     PLUS     ALL-IN 
 

CV-Ketel met warmwater  tot 40 Kw B  *    € 6,10  *    € 8,70  *  € 10,20 

CV-Ketel met warmwater 40 t/m 70 Kw B  *    € 6,65  *   € 10,20  *  € 12,10 

Luchtverwarmer tot 40 Kw B  *    € 4,20  *    € 6,20  *  €   9,90 
Luchtverwarmer hoog rendement tot 40 Kw B  *    € 4,75  *    € 7,30  *  € 11,50 
Zonnegascombi B  *    € 7,50  n.v.t.  n.v.t. 
Keuken / badgeiser B  *    € 3,00  n.v.t.  n.v.t. 
Gashaard / gevelkachel / gasboiler B  *    € 3,10  n.v.t.  n.v.t. 
Mechanische afzuiging  (alleen in combinatie) B  *    € 2,25  n.v.t.  n.v.t. 
Warmteterugwin-unit     (alleen in combinatie) B  *    € 2,25  n.v.t.  n.v.t. 
Airconditioning / lucht-waterwarmtepompsysteem A  *   € 10,20  n.v.t.  n.v.t. 

*  Middels het aankruisen van het betreffende toestel bij de soort overeenkomst, geeft u te kennen 
 wat voor overeenkomst u wilt afsluiten. 

 
Alvorens het contract ingaat, zal het toestel onderworpen moeten worden aan een inspectie van € 59,10. Voor nieuwe 
toestellen door de van dam groep zijn geplaatst, en toestellen die reeds in beheer zijn bij van dam technisch beheer bv, is 
deze inspectie niet nodig. Alle genoemde prijzen zijn per maand, per toestel, inclusief 21% BTW met als prijspeil 2019. 
 
Gelieve de onderstaande gegevens met blokletters in te vullen. 
Onvolledig ingevulde keuzeformulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
 
Uw gegevens :              Gegevens toestel : 

Naam :  .......................................................................................  Merk : .................................................  

Adres : .......................................................................................  Type :  .................................................         

Postcode : ........................   Woonplaats :  ...........................…..  Serienummer : .................................... 

Telefoonnummer : ....................................….............................  Bouwjaar : .......................................… 

Rekeningnummer : ....................................….........................…  

Datum :   ........................ Handtekening :  .................................  

E-mail :   …………………………………………………………….  

 Ondergetekende wenst geen gebruik te maken van de serviceovereenkomst 
 
Dit formulier retourneren aan van dam technisch beheer bv 



 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
PREVENTIEVE ONDERHOUDSOVEREENKOMST sector woningbouw 

 
 
 
Exclusief : Storingen en reparaties aan of veroorzaakt door de zonnecollector en de betreffende 
  leidingen. Het ontkalken van een toestel. Het vervangen van lekke toestellen, radiatoren en 

leidingen alsmede waterzijdige behandeling. Alle toegepaste veldapparatuur waaronder te 
verstaan kamerthermostaten, regelingen, expansievaten e.d. Storingen als gevolg van; 
ondeskundige behandeling door derden, reparaties die niet uitgevoerd worden maar wel nodig 
zijn, externe oorzaken waaronder onvoldoende gasdruk, geen spanning, te weinig waterdruk, 
lucht in de installatie, bevriezing , bliksem, e.d. Het reinigen c.q. vegen van schoorstenen, 

  afzuig of toevoerkanalen en/of roosters. Voor reparaties in de ketel waar het water voor 
afgetapt en bijgevuld moet worden, worden de kosten voor het vullen en aftappen in rekening 
gebracht. 

   
Duur : De overeenkomst gaat in na een eerste inspectiebeurt en loopt tot en met 31 december van 

het jaar van aanmelding, welke vervolgens telkens van jaar tot jaar stilzwijgend wordt verlengd, 
tenzij de overeenkomst schriftelijk door een der partijen is opgezegd met inachtneming van een 
termijn van één maand. Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de betaling plaats 
vinden. Technisch beheer behoud zich het recht om zonder opgaaf van reden een 
overeenkomst te weigeren, te beëindigen of niet te verlengen. 

   
Storingen : Bij storingen wordt binnen 12 uur na de melding aangevangen met de werkzaamheden. 

Urgente storingen tijdens het stookseizoen worden, indien mogelijk, dezelfde dag nog 
verholpen. 
Bij een basis overeenkomst zullen de gemaakte uren o.b.v. nacalculatie verrekend worden. Bij 
een plus en all-in overeenkomst zullen deze uren niet in rekening gebracht worden indien de 
frequentie niet meer dan drie keer per 18 maanden bedraagt en de duur van het bezoek niet 
langer is dan twee uur. Storingen die meer dan twee uur in beslag nemen worden als reparatie 
aangemerkt en zullen derhalve volledig in rekening gebracht worden. 

   
Materialen : Bij de all-in overeenkomst zijn alle materialen, die zich binnen de mantel van het toestel 

bevinden met een maximum van € 275,00 per 18 maanden opgenomen in de overeenkomst. 
  Bij de basis en plus overeenkomst worden de verbruikte materialen o.b.v. nacalculatie 

verrekend. 
   
Algemeen : Het gastoestel dient onderhoudstechnisch asbest vrij te zijn en geïnstalleerd door een erkend 

installatiebedrijf. Overeenkomsten worden aangegaan na een eerste inspectiebeurt en een 
eventuele noodzakelijke saneringsbeurt. De kosten voor een inspectiebeurt of saneringbeurt 
worden verrekend. Bij een nieuw toestel door ons bedrijf geplaatst is de inspectiebeurt gratis. 

   
Betalingen/ 
Kosten 

: De vaste kosten van de overeenkomst zullen middels een automatische incasso aan het begin 
van ieder half jaar verrekend worden, terwijl een eventuele prijsaanpassing volgens het CBS-
prijsindexcijfer per jaar plaats zal vinden.  

   De eerst inspectie kost € 59,10 incl. BTW en voorrijkosten (Niet van toepassing bij nieuwe  
 toestellen en toestellen die al in beheer zijn bij van dam technisch beheer bv). 

   
Aansprakelijk- 
heid 

: De opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor een correcte en veilige 
bereikbaarheid van de in dit onderhoudsovereenkomst opgenomen installatie(s), conform de 
veiligheidseisen van VCA. 

  Van dam technisch beheer b.v. is aansprakelijk voor de schade die aan het bedrijf   
  kan worden toegerekend en wel met een maximum onder de dekking, zoals deze door de 

verzekeringspolis wordt uitgekeerd. 
   
Voorwaarden : Op deze overeenkomst zijn mede de algemene voorwaarden van de VNI en het Nederlandse 

recht van toepassing. Van dam technisch beheer behoud te allen tijde het recht om de 
aangeboden werkzaamheden onder te brengen bij een door haar geselecteerde partner. 
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Telefoon (0548) 514341          info@vandamgroep.com         IBAN NL72 RABO 0347 3415 00         KvK Enschede nummer 060.43.585 

Ondergetekende sluit een basis-, plus- of all-in overeenkomst af bij van dam technisch beheer bv en verklaart hierbij in te 
stemmen met de algemene voorwaarden. 

EEN OVERZICHT VAN HET VERSCHIL 
TUSSEN DE DRIE OVEREENKOMSTEN 

 BASIS 
Geen maximum 
aan de leeftijd 

PLUS  
Toestel  

maximaal  
10 jaar oud * 

ALL-IN  
Toestel 

maximaal  
5 jaar oud * 

Periodiek onderhoud 1 maal per 12 maanden A Inclusief n.v.t. n.v.t. 

Periodiek onderhoud 1 maal per 18 maanden B Inclusief Inclusief Inclusief 

Voorrijkosten  Inclusief Inclusief Inclusief 

Inkoopkorting op materialen t.b.v. onderhoud en 
storingen 

 Inclusief Inclusief Inclusief 

Storingen oplossen (arbeidsloon) met een 
maximum van 3 bezoeken per 18 maanden 

 Exclusief Inclusief Inclusief 

Materiaalkosten tot max. € 275,00 per 18 mnd.   Exclusief Exclusief Inclusief 

24 uur service dag en nacht  Inclusief Inclusief  Inclusief 
*  Als het toestel tijdens een lopende overeenkomst de maximale leeftijd overschrijdt, wordt de overeenkomst 
 automatisch aangepast. 

OMSCHRIJVING TOESTEL     BASIS     PLUS     ALL-IN 
 

CV-Ketel met warmwater  tot 40 Kw B  *    € 6,10  *    € 8,70  *  € 10,20 

CV-Ketel met warmwater 40 t/m 70 Kw B  *    € 6,65  *   € 10,20  *  € 12,10 

Luchtverwarmer tot 40 Kw B  *    € 4,20  *    € 6,20  *  €   9,90 
Luchtverwarmer hoog rendement tot 40 Kw B  *    € 4,75  *    € 7,30  *  € 11,50 
Zonnegascombi B  *    € 7,50  n.v.t.  n.v.t. 
Keuken / badgeiser B  *    € 3,00  n.v.t.  n.v.t. 
Gashaard / gevelkachel / gasboiler B  *    € 3,10  n.v.t.  n.v.t. 
Mechanische afzuiging  (alleen in combinatie) B  *    € 2,25  n.v.t.  n.v.t. 
Warmteterugwin-unit     (alleen in combinatie) B  *    € 2,25  n.v.t.  n.v.t. 
Airconditioning / lucht-waterwarmtepompsysteem A  *   € 10,20  n.v.t.  n.v.t. 

*  Middels het aankruisen van het betreffende toestel bij de soort overeenkomst, geeft u te kennen 
 wat voor overeenkomst u wilt afsluiten. 

 
Alvorens het contract ingaat, zal het toestel onderworpen moeten worden aan een inspectie van € 59,10. Voor nieuwe 
toestellen door de van dam groep zijn geplaatst, en toestellen die reeds in beheer zijn bij van dam technisch beheer bv, is 
deze inspectie niet nodig. Alle genoemde prijzen zijn per maand, per toestel, inclusief 21% BTW met als prijspeil 2019. 
 
Gelieve de onderstaande gegevens met blokletters in te vullen. 
Onvolledig ingevulde keuzeformulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
 
Uw gegevens :              Gegevens toestel : 

Naam :  .......................................................................................  Merk : .................................................  

Adres : .......................................................................................  Type :  .................................................         

Postcode : ........................   Woonplaats :  ...........................…..  Serienummer : .................................... 

Telefoonnummer : ....................................….............................  Bouwjaar : .......................................… 

Rekeningnummer : ....................................….........................…  

Datum :   ........................ Handtekening :  .................................  

E-mail :   …………………………………………………………….  

 Ondergetekende wenst geen gebruik te maken van de serviceovereenkomst 
 
Dit formulier is voor uw eigen administratie 



 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
PREVENTIEVE ONDERHOUDSOVEREENKOMST sector woningbouw 

 
 
 
Exclusief : Storingen en reparaties aan of veroorzaakt door de zonnecollector en de betreffende 
  leidingen. Het ontkalken van een toestel. Het vervangen van lekke toestellen, radiatoren en 

leidingen alsmede waterzijdige behandeling. Alle toegepaste veldapparatuur waaronder te 
verstaan kamerthermostaten, regelingen, expansievaten e.d. Storingen als gevolg van; 
ondeskundige behandeling door derden, reparaties die niet uitgevoerd worden maar wel nodig 
zijn, externe oorzaken waaronder onvoldoende gasdruk, geen spanning, te weinig waterdruk, 
lucht in de installatie, bevriezing , bliksem, e.d. Het reinigen c.q. vegen van schoorstenen, 

  afzuig of toevoerkanalen en/of roosters. Voor reparaties in de ketel waar het water voor 
afgetapt en bijgevuld moet worden, worden de kosten voor het vullen en aftappen in rekening 
gebracht. 

   
Duur : De overeenkomst gaat in na een eerste inspectiebeurt en loopt tot en met 31 december van 

het jaar van aanmelding, welke vervolgens telkens van jaar tot jaar stilzwijgend wordt verlengd, 
tenzij de overeenkomst schriftelijk door een der partijen is opgezegd met inachtneming van een 
termijn van één maand. Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de betaling plaats 
vinden. Technisch beheer behoud zich het recht om zonder opgaaf van reden een 
overeenkomst te weigeren, te beëindigen of niet te verlengen. 

   
Storingen : Bij storingen wordt binnen 12 uur na de melding aangevangen met de werkzaamheden. 

Urgente storingen tijdens het stookseizoen worden, indien mogelijk, dezelfde dag nog 
verholpen. 
Bij een basis overeenkomst zullen de gemaakte uren o.b.v. nacalculatie verrekend worden. Bij 
een plus en all-in overeenkomst zullen deze uren niet in rekening gebracht worden indien de 
frequentie niet meer dan drie keer per 18 maanden bedraagt en de duur van het bezoek niet 
langer is dan twee uur. Storingen die meer dan twee uur in beslag nemen worden als reparatie 
aangemerkt en zullen derhalve volledig in rekening gebracht worden. 

   
Materialen : Bij de all-in overeenkomst zijn alle materialen, die zich binnen de mantel van het toestel 

bevinden met een maximum van € 275,00 per 18 maanden opgenomen in de overeenkomst. 
  Bij de basis en plus overeenkomst worden de verbruikte materialen o.b.v. nacalculatie 

verrekend. 
   
Algemeen : Het gastoestel dient onderhoudstechnisch asbest vrij te zijn en geïnstalleerd door een erkend 

installatiebedrijf. Overeenkomsten worden aangegaan na een eerste inspectiebeurt en een 
eventuele noodzakelijke saneringsbeurt. De kosten voor een inspectiebeurt of saneringbeurt 
worden verrekend. Bij een nieuw toestel door ons bedrijf geplaatst is de inspectiebeurt gratis. 

   
Betalingen/ 
Kosten 

: De vaste kosten van de overeenkomst zullen middels een automatische incasso aan het begin 
van ieder half jaar verrekend worden, terwijl een eventuele prijsaanpassing volgens het CBS-
prijsindexcijfer per jaar plaats zal vinden.  

   De eerst inspectie kost € 59,10 incl. BTW en voorrijkosten (Niet van toepassing bij nieuwe  
 toestellen en toestellen die al in beheer zijn bij van dam technisch beheer bv). 

   
Aansprakelijk- 
heid 

: De opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor een correcte en veilige 
bereikbaarheid van de in dit onderhoudsovereenkomst opgenomen installatie(s), conform de 
veiligheidseisen van VCA. 

  Van dam technisch beheer b.v. is aansprakelijk voor de schade die aan het bedrijf   
  kan worden toegerekend en wel met een maximum onder de dekking, zoals deze door de 

verzekeringspolis wordt uitgekeerd. 
   
Voorwaarden : Op deze overeenkomst zijn mede de algemene voorwaarden van de VNI en het Nederlandse 

recht van toepassing. Van dam technisch beheer behoud te allen tijde het recht om de 
aangeboden werkzaamheden onder te brengen bij een door haar geselecteerde partner. 

 


