Warm wonen is
vanzelfsprekend met
Friesland Verwarming

Huren

van een cv-ketel,
combiketel of
warmwatertoestel

Zorgeloos genieten
van warmte en water
Is uw cv-ketel of warmwatertoestel defect en
wilt u geen dure reparatiekosten meer? Overweegt u een verouderd toestel te vervangen
door een modern zuinig toestel? In alle gevallen
staat u voor een behoorlijke uitgave. Natuurlijk
kunt u bij ons een nieuw cv-toestel kopen. Kopen kan voor u de juiste beslissing zijn. Maar als
u tegen deze uitgave opziet, dan is huren beslist
het overwegen waard. Bovendien bent u dan
verzekerd van een zorgeloze All-in service.

Huren

Wij bieden een aantal unieke en
voordelige mogelijkheden om uw
nieuwe cv-toestel of warmwaterapparaat te huren of te leasen. Deze
folder helpt u een juiste keuze te
maken.
Huren in het kort
Bij huur ‘leent’ u voor een periode
van minimaal 12 jaar een toestel
van uw installateur.
U betaalt maandelijks een vast bedrag. Wij houden uw toestel in optimale conditie, want service en onderhoud zijn bij de huur inbegrepen.
Het toestel wordt niet uw eigendom.
De voordelen van huren
Het grote pluspunt van huren is dat
u voor een lange periode verzekerd
bent van zorgeloos comfort. Bij een
eventuele storing staan wij garant
voor een snelle afhandeling van het
probleem zonder bijkomende kos-

ten. Service, periodiek onderhoud,
materiaalkosten, arbeidskosten en
voorrijkosten zijn bij uw vaste lage
maandbedrag inbegrepen.
Meefinancieren
installatiekosten
Wanneer u kiest voor het (gedeeltelijk) meefinancieren van de installatiekosten dient u de maandelijkse
toeslag hiervan bij het huurbedrag
op te tellen. Bij een bedrag van
€ 500,-- komt dit neer op een maandelijkse toeslag van € 7,-Meer weten?
Wilt u meer informatie over het
huren van een nieuwe cv-ketel? Wij
vertellen graag meer over de mogelijkheden hiervan.

Wij behoren tot het landelijk opererend
collectief van abel&co - installateurs.
In Abel&co participeren alleen kwaliteitsbedrijven die voldoen aan
strenge normen. Honderdduizenden huishoudens zijn inmiddels
tevreden klant van Abel&co en haar installateurs.
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