Warm wonen is
vanzelfsprekend met
Friesland Verwarming

service
van een cv-ketel,
combiketel of
warmwatertoestel

Zorgeloos genieten
van warmte en water
Wilt u veilig en energiezuinig uw woning verwarmen? Wij houden op professionele wijze
uw cv-ketel, combiketel of warmwatertoestel in
optimale conditie, zodat uw comfort een vanzelfsprekendheid blijft. Wij staan garant voor
goed onderhoud, snelle reparatie en het adequaat verhelpen van storingen. Kiest u voor een
onderhoudsabonnement, dan weet u zeker dat
uw verwarmingstoestel wordt gecontroleerd
door een ervaren vakman. Iemand die precies
werkt volgens de voorschriften en eisen van de
fabrikant van het toestel. Zo weet u zeker dat uw
cv-ketel veilig en optimaal functioneert.

service en
onderhoud

Wilt u gebruik maken van onze service en dienstverlening,
dan bieden wij u keuze uit 3 mogelijkheden:

Friesland Verwarming Onderhoud
Friesland Verwarming Service Plus
Friesland Verwarming All-in
De mogelijkheden in het kort:
Friesland Verwarming Onderhoud*
Periodieke onderhoudsbeurt

Met het abonnement “Friesland Verwarming Onderhoud” krijgt uw toestel
periodiek onderhoud. Wat nodig is voor
de veiligheid en het goed functioneren
van het toestel. De kosten van tussentijdse storingen en materiaalkosten
komen voor uw rekening.
Friesland Verwarming Service Plus*
Periodieke onderhoudsbeurt inclusief
verhelpen storingen

Met het abonnement “Friesland Verwarming Service Plus” krijgt uw toestel
periodiek onderhoud en staan wij garant
voor het kosteloos verhelpen van storingen. Eventuele materiaalkosten zijn voor
uw rekening.
Friesland Verwarming All-in*
Periodieke onderhoudsbeurt inclusief
verhelpen storingen en het kosteloos
vervangen van onderdelen

Met het abonnement “Friesland Verwarming All-in” bent u verzekerd van
een uiterst compleet service pakket. Wij
verrichten periodiek onderhoud en verhelpen stroringen. Ook de te vervangen
materialen in het toestel worden niet bij

u in rekening gebracht. U kunt een Allin abonnement afsluiten voor minimaal
3 jaar. Dit abonnement geldt enkel voor
bepaalde typen toestellen.
Bij niet nieuwe toestellen:
eerst saneren, dan abonneren

Bij toestellen die al enige tijd in gebruik
zijn gaan wij eerst een controle/inspectiebeurt uitvoeren wanneer wij dit nodig
vinden. Wij zullen het toestel dan op uw
kosten eerst in goede staat brengen als
dit nodig is. Voor nieuwe toestellen of
voor toestellen die u eerst heeft geleast
is een eerste inspectie niet nodig.
meer weten?

Wij zijn uw Energie Service Specialist en
geven graag advies over onze service
abonnementen. We kunnen aangeven
welk maandbedrag van toepassing is bij
de cv-ketel, cv-combiketel of het warmwatertoestel in uw woning. Een ding kunnen we u echter op voorhand zeggen.
Bij ons bent u verzekerd van de beste
service tegen voordelige abonnementskosten.

voor meer informatie en actuele prijzen
kijk op www.frieslandverwarming.nl
* De volledige “Algemene voorwaarden service” die betrekking hebben op
dit abonnement staan vermeld op de achterzijde van het contractformulier.

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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