Voorwaarden onderhoudscontract
Preventieve onderhoudsbeurten en/of inspecties worden uitgevoerd hoofdzakelijk tijdens de winter periode in
de normale werktijden.
Extra werkzaamheden, reparaties en/of redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel en/of de capaciteit van de
installatie onvoldoende is, zal Techniclima Airconditioning B.V. aan de contractant een voorstel doen met
opgaaf van kosten voor vervanging of aanpassing van de installatie. Dit uiteraard altijd vooraf in overleg met de
contractant.

Onderhoudsprogramma
Airconditioning *
Luchtbehandeling *

Deugdelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt door Techniclima Airconditioning B.V.
gegarandeerd. Garantie houdt in dat fouten of onvolkomenheden die binnen 3 weken na het uitvoeren van de
onderhoudswerkzaamheden zijn gemeld zullen gratis worden hersteld.
De service monteur dient altijd vrije en ombelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is
opgesteld.
Wachturen of vertragingen ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan de leverancier kunnen worden
toegekend , kunnen aan de contractant in rekening worden gebracht.
Wijziging of verplaatsing van de installaties dienen aan Techniclima Airconditoning B.V. gemeld te worden en
kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
De gehanteerde garantie voorwaarden van de installatie en/of onderdelen zijn verbonden aan het merk van
product en die afgeven zijn door de fabrikant.
Garantie voorwaarden vervallen bij onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere
doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
Betalingen binnen 14 dagen na uitvoering onderhoudsbeurt indien de contractant tekort schiet in de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen kan er geen beroep gedaan worden op garantie.
De overeenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, tenzij een van
de partijen schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het jaar het contract beëindigd.
Indien Techniclima Airconditioning B.V. door overmacht in de ruimste zin van het woord niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen, zal het onderhoudscontract worden beëindigd en zal te dien zaken tot geen enkele
schadeloosstelling gehouden zijn.
*Voor overige bepalingen worden onze algemene voorwaarden toegepast, alwaar opgemaakt 22 oktober 2008 te Vlaardingen, gedeponeerd KvK 3 december 2008.
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De zorg voor al uw installaties
nemen wij van u over!

Waarom een onderhoudscontract
bij Techniclima Airconditioning B.V.
Voor een lange en zorgeloze levensduur is het raadzaam ieder
jaar onderhoud te (laten) plegen aan uw installaties. Deze wordt
dan in de winter periode nagezien zodat tijdens het seizoen de
storingen tot een minimum worden beperkt. Afhankelijk van de
inhoud moet elke koelinstallatie ieder jaar worden geïnspecteerd op freon lekkage. Airconditioners welke lange tijd geen
onderhoud hebben gehad worden energievreters (denk aan 30
tot 40% meer stroomverbruik).
Uit ervaring blijkt dat de meeste klachten aan installaties voortkomen uit geen of te weinig onderhoud. Jaarlijks wordt aan een
behoorlijk aantal installaties onnodig grote reparaties verricht en
zelfs installaties die vervangen worden. Installaties die wellicht
nog jaren goed hadden kunnen functioneren mits er regelmatig
onderhoud was gedaan. Tevens zorgen wij er voor dat uw installaties grondig van binnen en buiten gereinigd wordt met een
desinfecteer middel om stankklachten en bacteriële vorming te
voorkomen.
Daarom biedt Techniclima Airconditioning B.V. een passend onderhoudsprogramma en uitvoering door professionele service
monteurs die uw installaties middels een (maatwerk) onderhoudscontract in topconditie houdt. De frequentie van onderhoud kunt u geheel zelf bepalen, alhoewel bepaalde installaties
aan een wettelijk verplicht onderhoud vastzitten.
Kortom onderhoud is noodzakelijk en werkt vooral preventief.
Problemen die uiteindelijk tot een storing zouden kunnen leiden,
worden veelal bij een onderhoudsbeurt opgemerkt. Vaak kan
dan een kleine ingreep een hoop ergernis en kosten besparen.
Techniclima Airconditioning B.V. is juist gespecialiseerd in onderhoud en neemt de zorg van uw installaties volledig van u over!

Uw voordeel als contractant
Verzekerd van regelmatig onderhoud en inspectie
van uw installaties
Garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden
Op vele onderdelen een verlengde garantie termijn
Uitvoering en advies door STEK monteurs
Langere levensduur en besparing op energie door
optimale werking van uw installaties
Voorrang op het verlenen van diensten (storing en
reparaties)
Melding- en responstijd binnen 24 uur
Geen voorrijkosten en contractant korting op servicekosten

Waar kunt u jaarlijks op rekenen
tijdens het onderhoud
Een grondige inspectie waarbij de systemen technisch gecontroleerd zullen gaan worden op eventuele mankementen.
Een grondige reinigingsbeurt waarbij de installaties
binnen en buiten gereinigd zullen gaan worden met
desinfecteer middel om stankklachten te voorkomen.
Het reinigen van de lekbakken van uw airconditioning installaties om bacteriële vorming te voorkomen.
Het visueel en met apparatuur controleren van de
Freon inhoud van de systemen om uitval te voorkomen.
Het doorblazen van de condensafvoerleidingen om
verstoppingen te voorkomen.
Rapportage van bevindingen en eventuele geconstateerde tekortkomingen van uw installatie door de
service monteur
Bijwerken/afgifte logboek (STEK-administratie)

