
              Service contract voor particulier en kleinverbruikers 

 

K.B.Service komt met 
 
Naam:      voorletters: 

Straat:      huisnummer: 

Postcode:     woonplaats: 

Postadres: 

Telefoon thuis     werk:    mobiel 

Email adres 

(post)banknummer:    t.n.v                                                                       

 

verder te noemen: klant,  

een service contract overeen volgens hieronder aangegeven specificatie : 
 

merk    type   bouwjaar   € 

merk    type   bouwjaar   € 

merk    type   bouwjaar   € 

merk    type   bouwjaar   € 

merk    type   bouwjaar   € 

merk    type   bouwjaar   € 

De maandelijkse kosten bedragen      totaal € 
 
1 . De totaalprijs van het abonnement is conform onze prijslijst inclusief 19% BTW, 
      werkloon en voorrijdkosten 
 
2 . Op dit contract zijn van toepassing de algemene service voorwaarden particulieren en  

     kleinverbruikers. Klant verklaart door ondertekening van dit contract een exemplaar van  
     deze voorwaarden te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan. 
 
3 . Na ondertekening van dit contract, door zowel klant als K.B. Service,  zullen per direct de rechten en   
     verplichtingen uit deze overeenkomst voor beide partijen van toepassing zijn. 
 
4 . Deze overeen komst is geldig voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de  
      ingangsdatum als bedoeld in artikel 3. Tenzij één van beide partijen uiterlijk 1 maand voor  

      het verstrijken van de lopende termijn de overeenkomst (schriftelijk en aangetekend) opzegt, 
      zal de overeenkomst telkens met 18 maanden worden verlengd. 
 
5 . Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks op de 15e van elke maand  door middel van automatische   
     incasso van de (post)bankrekening van de klant afgeschreven. Betaling geschied vooraf aan elke komende   
     maand. Het verschuldigde bedrag over de periode vanaf de dag van ondertekening tot aan de eerstvolgende   
     incasso, zal tevens geschieden op de eerste incassodatum.  

 

Plaats                                                                         datum                                                                      

 

 

             Handtekening klant:                              Handtekening K.B.Service 

                                                                           namens deze:   
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             Handtekening klant:                              Handtekening K.B.Service 

                                                                           namens deze:  



 

 

 

 

 

Periodieke opdracht. 
 

Naam klant   :______________________________________________  

 

 

Adres    :______________________________________________ 

 

 

Woonplaats   :______________________________________________ 

 

 

Bank nummer   :______________________________________________ 

 

 

Naam Bank +plaats  :______________________________________________ 

 

 

Geeft opdracht tot het maandelijks betalen van, 

 

 
Bedrag    €__________ OVV onderhoudscontract ______________ 

 

 

Vanaf    :______________________________________________ 

 

 

Naar    K.B.Service 

    Ketelstraat 2 

    9641 ME Veendam 

 

 

Rekening nummer   :489281036                              

 

 

 

Datum :_____________ Voor akkoord :  



 

      

 

 

 

 

 

 

                                       Prijslijst 

 

 
Type Gastoestel        tarief per maand 

 

 

Cv ketels zonder warmwater HR/VR     € 6.50 

Cv ketels met warmwater HR/VR     € 7.50 

Zonnegascombi       € 9.15 

Moederhaard        € 7.25 

Gashaard / Gevelkachel      € 5.25 

Keukengeiser        € 4.60 

Badgeiser        € 4.95 

Gasboiler        € 5.50 

Gasheaters        € 7.50 

 

Genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 december 2011 en allen voor gastoestellen met een  

nominale belasting van maximaal 90 KW op bovenwaarde. 

 

Voor overige installaties zijn de prijzen op aanvraag. 

 

Alle prijzen in deze prijslijst zijn inclusief. 19% BTW.  


