Zorgeloos genieten dankzij
onze Serviceabonnementen
24-uurs service en géén onverwachte kosten!

Uw
cv-ketel
up-to-date
voor een vast
bedrag per
maand!

Duurzaamheid en service staan hoog in het vaandel bij Becker Installatietechniek.
Wij verzorgen op een vakkundige manier het onderhoud voor een goed functionerende cv-ketel. Dankzij ruim 35 jaar ervaring in combinatie met vakbekwame, geschoolde en
gemotiveerde mensen, zorgen wij er voor dat u optimaal wordt geholpen en u zorgeloos
comfort wordt geboden.

Profiteren van onze service?

Wij bieden een tweetal onderhoudsabonnementen aan:
• All-in Serviceabonnement
• Serviceabonnement

Voor wie?

Wij werken met verschillende (grote) merken en typen toestellen,
waarvoor u een All-in Serviceabonnement of Serviceabonnement
kunt afsluiten. Elk toestel heeft periodiek onderhoud nodig, dit voorkomt storingen, slijtage,
hogere stookkosten en onveilige situaties. Tijdens het periodieke onderhoud wordt
het toestel volledig gecontroleerd en indien nodig voorzien van nieuwe onderdelen.
Zo kan het toestel weer veilig & optimaal functioneren.

Service voor bestaand toestel?

Heeft u een toestel al enige tijd in gebruik, maar is hier geen of weinig onderhoud aan uitgevoerd?
Dan is het wenselijk om eerst een nul-meting uit te voeren, alvorens wij het abonnement laten
ingaan. Bij een nul-meting wordt het toestel weer in optimale staat gebracht, waarbij eventuele
kosten met u in overleg gaan. Dit is niet van toepassing op toestellen welke zijn geleverd of periodiek onderhouden via Becker Installatietechniek of BIThuur.

All-in Serviceabonnement

Bij het All-in Serviceabonnement krijgt u een periodieke inspectie nadat de nieuwe cv ketel
twee jaar in gebruik is. Vervolgens zal iedere 18 maanden onderhoud aan het toestel worden
uitgevoerd. Het All-in Serviceabonnement kan alleen worden afgesloten op een nieuwe ketel via
Becker Installatietechniek. Inbegrepen in dit abonnement zijn voorrijkosten en verlengde garantie
op onderdelen. De eerste twee jaar van het gebruik van een nieuw toestel vallen binnen service en
garantie. Uiteraard is in dit abonnement ook de 24-uurs service inbegrepen.

Serviceabonnement

Het Serviceabonnement van Becker Installatietechniek bestaat uit een periodieke inspectie van
uw cv ketel, welke elke 18 maanden zal plaatsvinden. Dit Serviceabonnement kan op verschillende
merken ketels worden afgesloten, ook indien deze niet door Becker Installatietechniek is geplaatst
en geleverd. Bij dit abonnement zijn zowel voorrijkosten als arbeidsloon inbegrepen. U betaald
alleen nog de onderdelen welke worden gebruikt door onze monteur. Ook in dit abonnement is
uiteraard de 24-uurs service inbegrepen.

All-in Serviceabonnement
€ 13,56 per maand
• Periodieke inspectie
• Voorrijkosten
• Arbeidsloon
• 24-uurs service
• Verlengde garantie op onderdelen

Serviceabonnement
€ 10,85 per maand
• Periodieke inspectie
• Voorrijkosten
• Arbeidsloon
• 24-uurs service

Service en advies

Uiteraard adviseren wij u graag op het gebied van onze Serviceabonnementen. In ons advies
nemen wij diverse zaken mee, passend bij uw situatie en leggen we alle gemaakte afspraken vast.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor het doorspreken van uw wensen en onze mogelijkheden. Zo helpen wij u graag op weg naar zorgeloos comfort!
Kijk eens op onze websites:
www.bithuur.nl
www.beckerzonnepanelen.nl
www.becker-installatietechniek.nl
Of neem vrijblijvend contact met ons op via 0597-646530

Nieuwe cv ketel?
Vraag naar de mogelijkheden voor aanschaf van
een cv-ketel via Becker Installatietechniek B.V.
of de huur van een cv-ketel via BIThuur voor
een vast bedrag per maand.

A. Reijndersstraat B 40 • 9663 PL Nieuwe Pekela
T 0597 646530 • info@becker-installatietechniek.nl
www.becker-installatietechniek.nl

