
 

ONDERHOUDSCONTRACT 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Hierbij geven wij u de mogelijkheid om een onderhoudscontract bij KWB Cooling airco’s af te 

sluiten. Als erkend STEK-installateur in het ontwerpen, leveren en onderhouden van kleine en 

grote airco’s, kan KWB Cooling u een op maat gesneden onderhoudsovereenkomst aanbieden. 

Voordelen: 

• 3 jaar garantie op de door u aangekocht KWB Cooling 

• Gratis jaarlijks onderhoud (1 maal per jaar) 

• Minimalisering van dure onverwachte storingen langere levensduur door tijdig 

onderhoud. 

Periodieke installatie analyse door ervaren en gespecialiseerde koelmonteurs. 

Het onderhoudscontract gaat in zodra u het onderhoudscontract ondertekend en retour zend. 

 

Het serviceteam van KWB Cooling staat 24 uur per dag 365 dagen per jaar voor u klaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team KWB Cooloing 

JAARLIJKSE CONTRACT WERKZAAMHEDEN 

 

Binnen unit: 

• Inspectie en reinigen van filters 

• Inspectie en reinigen van ventilatorsectie.  

• Inspectie en reinigen lekbak. 

• Reinigen van de verdamper  



• Controle op het functioneren van de elektronische componenten en de 

afstandsbediening 

• Controle op de condens water afvoer en pompen. 

• Controle van de aanzuig en uitblaastemperatuur. 

 

Buiten Unit: 

• Reinigen en controleren van de condensor. 

• Kammen van de lamellen ( niet bij condensoren voorzien van een coating) 

• Reinigen en controleren van de omkasting indien noodzakelijk bijwerken met zinkspray 

• Meten van de koeltechnische waarden, controle koelmiddel lekkages en vervangen en       

installatie onderdelen vastgesteld in het RLK en indien nodig bijvullen koudemiddel. 

• Controle op het functioneren van elektrische componenten, beveiligingen, 

werkschakelaars en bedrading. 

 

PRIJZEN ONDERHOUDSCONTRACTEN per airco per jaar 

9000   BTU  € 95,- per unit 

12000 BTU  € 125,- per unit 

18000 BTU  € 135,- per unit 

24000 BTU  € 155,- per unit 

 

 

Mocht de airco niet door ons zelf geplaatst zijn dan komt er eerst een controle deze inspectie 

kost € 150,- dit is noodzakelijk alvorens het contract afgesloten kan worden. 

 

TARIEVEN VOOR AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN 

• Verhelpen tussentijdse storingen behoren niet tot het onderhoudscontract 

• Kosten steigers, hoogwerkers, valbeveiliging, transport, hijs en takelwerkzaamheden 

behoren niet inclusief het onderhoudscontract. 



• Verhelpen storingen en of onderhoudsproblemen door brand, spanningsuitval  en 

natuurgeweld vallen niet onder het onderhoudscontract. 

• Materialen, onderdelen voor het onderhoud en verhelpen storingen behoren niet tot 

het onderhoudscontract 

 

Voor werkzaamheden en leveringen die niet onder het contract vallen gelden voor het 

contractjaar 2020-2021 de volgende tarieven: 

Werkuren € 75,- per uur 

Kilometers € 0.45 per kilometer vanaf met een minimum van  € 30,- en een maximum van           

€ 125,- 

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW 

Betaling dient te geschieden via automatische incasso dit is mogelijk in de volgende termijnen 

1. 1 x per jaar 

2. 2 x per jaar toeslag van € 10,00 

3. 4 x per jaar toeslag van € 20.00 

4. 12 x per jaar toeslag van €30.00 

 

 

 

Voor akkoord:       Datum: ……………………………… 

Naam: ………………………………. 

Handtekening: ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


