
Onderhoud verlengt de 
levensduur van uw toestel
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Feenstra. Zodat de techniek precies doet wat ú wilt.

Sinds 1947 actief. Met meer dan 1.500 medewerkers beheert, 

verzorgt en onderhoudt Feenstra een sterke klantenbasis die 

bestaat uit meer dan 800.000 Nederlandse huishoudens, met 

name individuen en woningcorporaties. Met het uitgebreide 

netwerk aan vestigingen heeft Feenstra een dienstverlening 

die 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar staat.

Meer informatie nodig? 

Bel 088 8455 000 (lokaal tarief), mail info@feenstra.com  

of ga naar feenstra.com. Uw contractpartij is Feenstra  

Verwarming B.V. Gevestigd te Amsterdam, KvK 39022746.

Postbus 88
8200 AB Lelystad

Feenstra
Antwoordnummer 1641
3400 VB  IJSSELSTEIN

34001641

VERWARMING

VOOR EEN 
TOPCONDITIE VAN 

UW TOESTEL

FEENSTRA THUIS IN 
VERWARMING

Het is fijn als uw cv-ketel goed werkt. Dan is het 

lekker warm in huis en kunt u genieten van een 

warme douche. Maar ook uw cv-ketel is gewoon

een apparaat. Zonder onderhoud kan hij kapot 

gaan en daarnaast is goed onderhoud belangrijk 

voor uw veiligheid. Feenstra kan uw installatie 

vakkundig onderhouden en u meer vertellen over 

risico’s en veiligheidseisen.

Machtiging:
Ik verleen hierbij machtiging tot automatische afschrijving (1x per kwartaal vooraf) van het verschuldigde
bedrag (abonnementsgeld) en indien van toepassing kosten voor materiaal en/of de kosten voor het verhelpen
van een storing.

IBAN-rekeningnummer:    

Ten name van:

Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden die van toepassing zijn op het product van 
mijn keuze****.

Handtekening:  datum:
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Antwoordkaart Feenstra ServiceAbonnementen
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Met een Feenstra ServiceAbonnement 
houdt u uw verwarmingsinstallatie in 
topconditie. Wij hebben meer dan 70 jaar 
ervaring met service en onderhoud van 
installaties en hebben vestigingen door 
het hele land. Er is dus altijd deskundige 
hulp bij u in de buurt. In deze folder 
leest u meer over welke abonnementen 
u bij Feenstra kunt kiezen en wat de 
voordelen zijn.

Toestelkeuring
Als u kiest voor een Feenstra ServiceAbonne-
ment, controleert onze monteur uw toestel op 
veiligheid en voert hij meteen het eerste 
onderhoud uit. Moet de monteur tijdens de 
inspectie nieuwe onderdelen plaatsen, dan
brengt hij deze in rekening. Uiteraard overlegt
de monteur hierover eerst met u. Voor een af-
spraak nemen wij contact met u op en plannen 
dit bezoek zo spoedig mogelijk in. 

Heeft uw toestel service en 
onderhoud nodig?
U kunt eenvoudig een Feenstra Service Abon-
ne ment afsluiten door bijgaande antwoord-
kaart in te vullen en op te sturen.

Heeft u een open toestel?
Cv-installaties verbranden gas en hiervoor is 
lucht nodig. Een open toestel haalt de lucht uit
de ruimte waarin hij is geplaatst en bij een
gesloten toestel komt de lucht van buiten.
Open toestellen hebben een verhoogd risico 
dat er koolmonoxide ontstaat in de ruimte 
waarin het toestel hangt.

U mag van Feenstra altijd een vakkundige en
veilige installatie en professioneel onderhoud
verwachten. 

De risico’s die open toestellen met zich mee 
brengen vindt Feenstra te groot en daarom 
adviseren wij iedereen met een open toestel 
een veiliger gesloten toestel aan te schaffen. U 
kunt bij ons terecht voor veilige alternatieven.   

Heeft u wel een open toestel? Zorg dan dat er 
altijd een goedgekeurde co-melder aanwezig 
is, zodat de kans op koolmonoxidevergiftiging
beperkt wordt. Heeft uw open toestel een 
storing en/of reparatie nodig? Feenstra helpt 
u graag zolang het toestel voldoet aan de 
veiligheidseisen. Liever overstappen op een 
veilig toestel? Kijk dan op feenstra.com voor 
de mogelijkheden.

Zonder onderhoud gaat uw cv-ketel
sneller kapot
Uw cv-ketel heeft onderhoud nodig. Zonder
onderhoud kan er heel wat kapotgaan.
Hiernaast staan een paar voorbeelden.

Cv-ketel met een groot vermogen
Een cv-ketel in een particuliere woning heeft
meestal een vermogen van ongeveer 24 kW.
Het is mogelijk dat uw cv-ketel een groter
vermogen heeft. Voor een cv-ketel met een
maximaal haalbaar vermogen van 40 kW tot
70 kW geldt een meerprijs indien u kiest voor
een WarmteGarantie abonnement.

Extra onderhoudsmogelijkheden
Misschien heeft u naast uw cv-ketel nog
andere toestellen zoals een gesloten geiser.
Ook deze onderhouden we graag voor u. Zie
de mogelijkheden op de antwoordkaart, kijk
op feenstra.com of bel 088 8455 000 (lokaal
tarief).

Keuze uit twee ServiceAbonnementen
     Service & Onderhoud      WarmteGarantie

Periodiek onderhoud  ✓	 ✓
(Een keer in de twee jaar)

Storing voor 10.00 uur gemeld, ✓	 ✓
dezelfde dag geholpen

Geen voorrijkosten ✓	 ✓

Uurloon bij reparatie  ✗	 ✓
volledig gedekt 

Materiaalkosten bij reparaties ✗	 ✓
volledig gedekt

Onderhoud van uw cv-ketel
Na 1 of 2 jaar   U heeft normaal gesproken geen extra kosten.

Na 3 of 4 jaar    De warmtewisselaar wordt vuil en zorgt voor storingen. U 
verbruikt onnodig veel gas. Dus een hogere energierekening.

Na 5 of 6 jaar   De automatische ontluchter gaat kapot. Onderdelen worden 
roestig. De kosten om dit te repareren zijn hoog.

Na 7 of 8 jaar   Vervuilde ventilator en luchtdrukschakelaar. Verhoogde kans op 
storingen. Stijging van gasverbruik en energiekosten.

Na 9 jaar of langer Elektronisch defect. Ketel functioneert niet of nauwelijks meer.

	✓  Ja, ik wil graag onderhoud aan mijn cv-ketel
 
Naam en voorletters:        M   V

Adres:

Postcode:   woonplaats*:

Telefoon (overdag):  (’s avonds):

E-mail:

Huidige ketel:  bouwjaar:

Ik kies voor (kruis één optie aan):
 WarmteGarantie voor € 13,59 per maand

 Service en Onderhoud voor € 5,99 per maand

Ik kies voor de extra onderhoudsopties:
Toesteltype  WarmteGarantie Service en Onderhoud  

 Toestel is niet ouder dan 13 jaar

Meerprijs indien cv-/combiketel > 40 kw    € 8,29    € 0,00

Meerprijs jaarlijks onderhoud    € 3,45    € 3,45

Zonnegascombi  n.v.t.    € 9,29

Luchtverwarmer direct gestookt, gesloten    € 14,23    € 8,17

Luchtverwarmer indirect gestookt, gesloten    € 11,46    € 8,17

Aanvullende abonnementen kunnen alleen worden afgesloten i.c.m. met (een van) bovenstaande (cv) 

abonnementen.

Zonneboiler**  n.v.t.    € 2,88

Electrische boiler  n.v.t.    € 0,00

Close-in boiler***  n.v.t.    € 0,00

Gasboiler, gesloten  n.v.t.    € 2,20

Indirect gestookte boiler  n.v.t.    € 0,00

Warmtepompboiler  n.v.t.    € 2,88

 Toestel is niet ouder dan 9 jaar

Geiser (gesloten)    € 4,13    € 2,20

 * Uitgezonderd Waddeneilanden 
 ** De collector is niet opgenomen in het abonnement
 *** Niet mogelijk in geval van ltho rvs-boostboiler
 ****  U kunt een Feenstra cv-ketel ServiceAbonnement afsluiten voor alle gangbare ketelmerken. De prijzen genoemd in deze folder 

zijn incl. 21% btw. Algemene voorwaarden kunt u vooraf opvragen via 088 8455 000 (lokaal tarief) of downloaden op feenstra.
com. Deze kaart wordt automatisch verwerkt, daardoor worden eventuele opmerkingen op de kaart niet in behandeling genomen. 
Uw contractpartij is Feenstra Verwarming B.V. gevestigd te Amsterdam, KvK 39022746, onderdeel van de Feenstra Groep. Uw 
gegevens gebruiken wij om u te informeren over producten en diensten op het gebied van service en onderhoud. Stelt u dit  
niet op prijs? Dan kunt u dit schriftelijk melden bij Feenstra, o.v.v. recht van verzet: Postbus 363 3400 AJ IJsselstein

N3922 Feenstra Verw. S&O antw.kaart NIEUW.indd   4-6 06-02-17   09:48


