
Algemene Voorwaarden Serviceabonnementen 
 
Artikel 1 - Definities 
In deze Algemene Voorwaarden Service wordt verstaan onder: 
a. klant: degene die het abonnement met de installateur heeft afgesloten; 
b. Installateur: de onderneming die rechtmatig gevestigd en aangesloten is bij Abel&co; 
c. toestel: een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en / of 

mechanische afzuiging, etc. 
d. toestelonderdelen: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing 

bevinden; 
e. randapparatuur: onder randapparatuur worden de volgende apparaten 

respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, 
het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, de radiatoren(kr(a)an(en)), de 
merk gebonden thermostaat, het zonnepaneel, etc. voor zover van toepassing; 

f. Onderhoudsovereenkomst: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het 
verrichten van onderhoud aan een gasgestookt toestel tijdens de contractperiode; 

g. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel die nodig zijn voor de 
veiligheid en het ongestoord functioneren ervan volgens de bij dit abonnement 
behorende richtlijnen; 

h. Service Plus: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het verrichten van 
onderhoud aan het toestel en het verrichten van storingsbeurten tijdens de 
contractperiode; 

i. All-in: Service Plus aangevuld met het gratis vervangen van toestelonderdelen. De 
maximale leeftijd van de toestellen voor deze abonnementsvorm is 8 jaar. 

j. storingsbeurt: het gedurende maximaal 2 werkuren ter plaatse verrichten van 
werkzaamheden gericht op het opheffen van een en dezelfde storing; 

k. storingen: een gebrek aan (een onderdeel van) het toestel als gevolg waarvan 
adequaat functioneren ervan onmogelijk is geworden; 

l. abonnement: Onderhoud, Service Plus of All-in. 
 
 
Artikel 2 - Aanvang 
1. Het abonnement gaat in op overeengekomen datum; 
2. De installateur kan in overleg met de klant het toestel en / of de randapparatuur 

respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief 
radiatoren en leidingen, alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de 
(toekomstige) klant eerst controleren en zo nodig saneren op kosten van de klant. De 
kosten van deze saneringsbeurt betaalt de klant rechtstreeks aan de installateur. 
Deze saneringsbeurt kan niet gezien worden als een onderhoudsbeurt en valt 
derhalve niet onder dit servicecontract. 

 
 
Artikel 3 - De prijs 
1. De overeengekomen prijs is inclusief voorrijkosten en BTW. 
2. De prijs kan jaarlijks worden gewijzigd op basis van de Tabel Regelingslonen 

Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS. 
3. Indien Abel&co, namens de installateur een prijswijziging voorstelt die uitgaat boven 

de indexering op basis van de Tabel Ontwikkeling Cao-lonen Bouwnijverheid van het 
CBS, zal hij tijdig doch in ieder geval één maand voordat de nieuwe contractperiode 
ingaat, de prijswijziging schriftelijk aan de klant bekend maken. Abel&co wijst de 
klant namens de installateur daarbij op het recht de overeenkomst te beëindigen. Bij 
gebreke hiervan blijft de oude prijs ongewijzigd. 

 
 
Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de installateur 
1. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed 

vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking 
hebbende voorschriften in acht.  

2. De installateur handhaaft de esthetische kwaliteit van het toestel. 
3. De installateur stelt de klant onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken 

aan het toestel. 
4. De installateur informeert de klant tijdig over wijzigingen van zijn adres, naam en 

telefoonnummer. 
5. De installateur is aansprakelijk voor schade, voor zover deze hem kan worden 

toegerekend tot een bedrag van maximaal € 200.000,- per gebeurtenis. 
 
 
Artikel 5 - Verplichtingen van de Installateur bij onderhoud 
1. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de 

installateur, tenzij anders overeengekomen. 
2. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben 

ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequentie 
van artikel 7 lid 3. 

 
 
Artikel 6 - Verplichtingen van de Installateur bij storingen 
1. De installateur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de klant. 
2. De installateur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur na een storingsmelding 

tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt. 
3. De installateur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met 

de klant zo spoedig mogelijk. 
4. De installateur informeert de klant indien een storingsbeurt naar verwachting langer 

dan twee werkuren zal duren. 
5. Indien een storingsbeurt niet leidt tot het opheffen van de storing doet de installateur 

onmiddellijk verslag van zijn bevindingen aan de klant. 
6. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel 

onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen 
dan de installateur vallen buiten het abonnement. 

 
 
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant 
1. Indien het toestel niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften 

voorziet de klant -voor zover niet anders is overeengekomen- in herstel van het 
gebrek. 

2. De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de 
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. 

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur méér dan 
eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. 

4. De benodigde elektriciteit en het benodigde gas en water zijn voor rekening van de 
klant. 

5. De klant geeft de op het toestel betrekking hebbende documentatie voor zover deze in 
zijn bezit is op verzoek van de installateur ter inzage. 

6. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de 
installateur werkzaamheden aan het toestel te (laten) verrichten of het toestel te 
verplaatsen of te doen verplaatsen; 

7. De klant informeert de installateur tijdig doch in ieder geval één dag voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/ 
of de standplaats van het toestel. 

8. De klant informeert de installateur tijdig over wijzigingen van zijn adres, 
telefoonnummer en/ of e-mailadres. 

Artikel 8 - Werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen 
1. De kosten voor onderhoud (alle abonnementen) en reparaties (Service Plus en All-in) 

komen in beginsel voor rekening van de installateur. Deze kosten komen echter voor 
rekening van de klant indien: 
- De klant heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 7 van deze 

Voorwaarden. 
- De door de installateur aangebrachte zegels, borgingen, e.d. zijn verbroken. 
- De installateur kalkaanslag uit het toestel heeft verwijderd. 
- Het werkzaamheden aan asbesthoudende toestellen en dergelijke betreft. 
- De storingen of defecten een gevolg zijn van: 
- nalaten of toedoen van de klant of personen die door de klant tot het toestel 

zijn toegelaten; 
- ouderdom of slechte staat van het toestel; 
- te lage gasdruk, storing in de toevoer van gas, water en elektra, gebruik van 

onjuiste brandstof, bevriezing of soortgelijke gebeurtenissen; 
- een gesloten gaskraan; 
- het doven van de waakvlam; 
- het niet aangesloten zijn van het toestel op het elektriciteitsnet; 
- het niet ontluchten van het toestel of randapparatuur; 
- het, anders dan bij periodiek onderhoud in opdracht van de installateur, 

bijvullen van de waterinhoud van het toestel; 
- gebreken aan de niet tot het toestel behorende installatie; 
- doorgeslagen zekeringen van de huisinstallatie, mits niet veroorzaakt door 

het toestel; 
- het niet schoonmaken of schoonhouden van rookgasafvoersystemen, waartoe 

behoren schoorstenen; 
- storingen van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen, blikseminslag, 

bevriezingen, etc.); 
- voorzieningen, wijzigingen of uitbreidingen aan of van de niet tot het toestel 

behorende installatie, ook al zijn deze werkzaamheden uitgevoerd door een 
daartoe bevoegd bedrijf; 

- defect geraakt glas van de zonnecollector; 
- niet gegronde en/of onterechte klachten, zulks ter beoordeling van de 

installateur. 
2. Indien een melding van de klant van een defect of storing aan het toestel onterecht 

blijkt te zijn, of de monteur die is gestuurd door de installateur niet toelaat tot het 
toestel, zal de installateur de voorrijkosten en eventuele arbeidsloon bij de klant in 
rekening brengen. 

3. Het vernieuwen van het gehele toestel, de om manteling of delen hiervan vallen 
buiten het abonnement. 

 
 
Artikel 9 - Betaling 
1. De vergoedingen die ingevolge het abonnement verschuldigd zijn worden in rekening 

gebracht door Abel&co door middel van een machtiging tot automatische incasso of 
een aparte nota. Indien de klant kiest voor betaling middels een aparte nota is 
Abel&co of de installateur bevoegd om het incassobedrag met € 0,80 per nota te 
verhogen. 

2. De verplichting tot betaling gaat in: 
a. vanaf de eerste dag van de kalendermaand indien de ingangsdatum valt voor 

of op de 15e van de maand; 
b. vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand, indien de ingangsdatum 

valt na de 15e van de maand; 
3. Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij na één betalingsherinnering waarin hij 

wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de 
rekening is betaald -zonder verdere ingebrekestelling- geacht in gebreke te 
verkeren. 

4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Abel&co, namens de installateur rente 
in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste 
betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk 
aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. Abel&co is, namens de installateur, na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 
dagen bevoegd -zonder nadere ingebrekestelling -tot invordering van het aan hem 
verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden redelijke 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. 

 
 
Artikel 10 - Privacy en verwerking persoonsgegevens 
1. Installateur verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om 

persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de 
aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor 
marketingdoeleinden. 

2. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens 
worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige 
wijze worden verwerkt, al dan niet door derden, en overeenkomstig de Wet 
bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

3. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van 
onrechtmatig verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en 
de aard van de verwerking. 

 
 
Artikel 11 - Niet nakoming verplichtingen 
1. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surséance van 

betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te 
schorten. 

2. Indien één der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in 
staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen neemt hij 
daarover onverwijld contact op met de andere partij. 

 
 
Artikel 12 - Beëindiging van de overeenkomst 
1. Het abonnement kan door de klant of installateur maandelijks worden opgezegd bij 

Abel&co op voorwaarde dat zulks schriftelijk geschiedt. 
2. De installateur en Abel&co zijn beide gerechtigd de rechten en verplichtingen 

voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder 
algemene titel, dan welaan een derde. 

 
 
Artikel 13 - Slotbepaling 
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze 
algemene voorwaarden zijn gesloten. Deze voorwaarden treden in werking per 01-01-2022. 
 
 
 
 
 
Abel&co is een handelsnaam van Abel Service B.V. 01-01-2022



 

 

 
 
 
 
 
 

De ketel…. Die moet het gewoon doen! 

 
Je staat er eigenlijk niet bij stil, totdat de CV ketel je in de 
steek laat. En dit gebeurt natuurlijk altijd op de meest 
ongeschikte momenten. Een situatie die liever vermeden 
wordt.  
 
Onderhoudscontract 
Met een onderhoudscontract van Installatietechniek Jaap 
Houwaard kunt u zorgeloos warmte en water. Bovendien 
kunt u onze onderhoudscontracten precies op maat 
afsluiten. Zo betaalt u nooit teveel. Jaarlijks inspecteren 
wij uw toestel. Dit jaarlijkse onderhoud houdt uw 
installatie op peil en voorkomt storingen en de daarmee 
gepaard gaande grote, onverwachte uitgaven. Onderhoud 
per 18 of 24 maanden is ook mogelijk maar raden wij niet 
aan. Onze inspectie bestaat uit: het meten van de 
rookgassen, controle van water- en gas- afstelling en 
visuele controle van het toestel. Indien nodig doen wij 
direct correctief onderhoud. 
Wij plegen onderhoud aan de volgende merken: 
Nefit, Intergas & Remeha. 
 
Onderhoud: 
Via het abonnement onderhoud krijgt uw toestel 
periodieke onderhoudsbeurten.  
Onze service monteurs verrichten periodiek onderhoud 
dat nodig is voor de veiligheid en het ongestoord 
functioneren van het toestel. Eventuele materiaalkosten 
zijn voor uw rekening. 
Onderhoud, periodiek onderhoud van 1 keer per jaar, 
€ 8,58 per maand 
 
Service Plus: 
Met het abonnement Service Plus wordt er een periodieke 
onderhoudsbeurt uitgevoerd. 
Bij dit abonnement staat wij ook garant voor het kosteloos 
verhelpen van storingen welke zich aan de CV ketel 
bevind.  
Eventuele materiaalkosten zijn voor uw rekening. 
Service Plus, periodiek onderhoud van 1 keer per jaar en 
het verhelpen van storingen, exclusief onderdelen, 
€ 12,78 per maand 
 
All-In 
Via het abonnement All-in bent u verzekerd van een 
uiterst compleet servicepakket. 
Wij verrichten kosteloos periodieke onderhoudsbeurten en 
verhelpen alle storingen aan uw CV toestel. 
Ook de materiaalkosten (welke zich binnen de mantel van 
de CV ketel bevinden) zijn bij dit abonnement inbegrepen. 
U kunt een All-in abonnement afsluiten voor minimaal 3 
jaar. 
Wanneer een toestel ouder is dan 8 jaar, wordt het 
abonnement automatisch omgezet in een Service Plus 
abonnement. 
All-In, periodiek onderhoud van 1 keer per jaar, het 
verhelpen van storingen en de gebruikte onderdelen,  
€ 16,21 per maand

*Saneringsbeurt 
 
Is uw toestel al enige tijd in gebruik en heeft u nog geen 
abonnement, dan is wordt eerst een CV Saneringsbeurt 
uitgevoerd. Daarna is uw onderhoudsabonnement van 
kracht. 
Wat is een saneringsbeurt? 
Dit is een éénmalige grote onderhoudsbeurt aan uw CV 
ketel waarbij uw ketel volledig wordt gereinigd, 
geïnspecteerd en afgesteld. Bij oude, slecht of niet 
onderhouden toestellen is het mogelijk dat er bij de 1e 
beurt defecten/storingen ontstaan, veroorzaakt door 
verdroogde bedrading, slangen, pakkingen, niet los te 
krijgen onderdelen e.d., waarvoor wij niet 
verantwoordelijk zijn. 
 
De volgende werkzaamheden komen tijdens de 
saneringsbeurt aan bod: 
 
• Een volledige check of uw cv ketel naar behoren en 

volgens de richtlijnen functioneert. 
• Het schoonmaken van het toestel 
• Uitvoering van een rookgasanalyse 
• Inregen en afstellen van de juiste temperaturen voor 

een optimale werking 
• Rapport uitbrengen betreffende de huidige toestand 

van de CV ketel 
 
De kosten voor een saneringsbeurt bedragen € 105,50 
Dit bedrag is inclusief 1 uur arbeid en voorrijkosten maar 
exclusief eventuele reparatie kosten. 
Wanneer het nodig is dat er onderdelen vervangen dienen 
te worden, doen wij dit in overleg met u. 
 
Voor meer informatie zijn wij telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer 071 40 128 09 keuze 2 
Wanneer u een afspraak wenst te maken, verzoeken wij u 
vriendelijk dit via een email naar info@houwaard.nl te 
doen. 
 
 
 
 
 
 
Parkeren 
Onze monteurs hebben de mogelijkheid om hun auto aan 
te melden voor gebieden waarin betaald geparkeerd moet 
worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. 
Als u onze monteur liever wilt laten parkeren met uw 
bezoekerspas of hebt u de beschikking over een eigen 
parkeervoorziening dan kunt u dit aangeven wanneer u 
een afspraak met ons maakt. 
 
Voor de betaald parkeergebieden in Katwijk hebben onze 
monteurs een bedrijfsvergunning en zijn er geen extra 
kosten voor het parkeren.
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Onderhoudscyclus 12 maanden 18 maanden 24 maanden 

Abonnementsvorm Onderhoud Service 
plus 

All-in Onderhoud Service 
plus 

All-in Onderhoud Service 
plus 

All-in 

Cv-ketel 8,58 12,87 16,21 5,71 8,57 11,91 4,31 6,43 9,77 

Cv-ketel 40 kW – 70 
kW 12,98 19,36 25,14 8,87 13,13 18,91 6,70 9,89 15,67 

Zonneboiler* 4,19 5,32  2,81 3,55  2,07 2,65  

Ventilatie box* 5,94 8,64  3,97 5,78  2,96 4,36  

Geisers 6,33 8,49 11,83       

Gashaard / Kachel 8,58 12,87 16,21 5,71 8,57 11,91 4,31 6,43 9,77 

Gasboiler 6,33 8,49 11,83 4,20 5,66 9,00    

Warmte-terug-win-
unit 5,94 8,64  3,97 5,78  2,98 4,36  

Luchtverwarmer 8,58 12,87 16,21 5,71 8,57 11,91 4,31 6,43 9,77 

* Enkel in combinatie met een cv ketel. Bij een All-in contract valt de zonneboiler en/of ventilatie box buiten de onderdelenvergoeding. 

De genoemde prijzen zijn per maand, inclusief BTW en geldig vanaf 01-01-202. Prijzen onder voorbehoud.  

Betaling geschied per automatische incasso, waarbij u de keuze heeft tussen een maandelijkse of jaarlijkse afschrijving. 

 
 

Abonnementsvorm Onderhoud Service Plus All-in 

Arbeidsloon ✔ ✔ ✔ 

Voorrijkosten ✔ ✔ ✔ 

Periodiek onderhoud ✔ ✔ ✔ 

Verhelpen storingen ❌ ✔ ✔ 

Onderdelen ❌ ❌ ✔ 

Voorwaarden Saneringsbeurt* bij bestaande 
ketel voor aanvang contract 

Saneringsbeurt* bij bestaande 
ketel voor aanvang contract 

Alleen af te sluiten voor nieuwe cv 
ketels 

  Alleen af te sluiten voor ketels 
jonger dan 3 jaar 

Maximale leeftijd van toestel 
8 jaar, daarna wordt het 
abonnement 
automatisch omgezet in een 
Service Plus abonnement 

   
Onderdelenvergoeding alleen voor 
onderdelen welke zich binnen de 
mantel van de cv ketel bevinden 
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Klantgegevens 

RELATIECODE  

RELATIENAAM  TELEFOON  

ADRES  MOBIEL  

POSTCODE / PLAATS  E-MAIL  

 
TOESTELADRES (indien afwijkend van debiteurenadres) 

ADRES  MOBIEL  

POSTCODE / PLAATS  E-MAIL  

 

TOESTELGEGEVENS 

MERK TOESTEL  BOUWJAAR  

TYPE TOESTEL  

SERIENUMMER  

 

SERVICEABONNEMENT 

 ONDERHOUD (periodieke onderhoudsbeurten) 
 
1x per  12 mnd.  18 mnd.   24 mnd. 

€ PER MAAND 

 SERVICE PLUS (periodieke onderhoudsbeurten en het verhelpen van 
storingen, exclusief onderdelen) 
1x per  12 mnd.  18 mnd.   24 mnd.                                        

€ PER MAAND 

 ALL-IN (periodieke onderhoudsbeurten, het verhelpen van storingen en      
gebruikte onderdelen (binnen de mantel van de cv ketel)) 
1x per  12 mnd.  18 mnd.   24 mnd.                                        

€ PER MAAND 

INCASSO PER  MAAND    JAAR 

INGANGSDATUM                        -                 -   20 

 
Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Service (staan op achterzijde vermeld) machtigt de klant Abel&co of de Installateur tot het incasseren van de maandelijkse vergoeding. De 
automatische incasso voor de vergoedingen kan worden afgeschreven van: 

IBAN-NUMMER  DATUM                       -                 -   2022 

HANDTEKENING KLANT  
HANDTEKENING 
INSTALLATEUR  

 


