
 

 

 TOP-SERVICE CONTRACT 
 
 

Voor de centrale verwarmingsinstallatie (cv-ketel en radiatoren in uw woning met of zonder warmwatervoorziening) 

UW GEGEVENS  INSTALLATIEGEGEVENS 

Naam: …………………………………………………………………………………..  Merk ketel: ………………………………………………………………………  

Onderhoudsadres: ……………………………………………………….  Type ketel: ……………………………………………………………………… 

Postcode: ……………………………………………………………………………  WW-voorziening: met / zonder boiler  

Woonplaats: ……………………………………………………………………..  Bouwjaar ketel: …………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ............................................................   Bouwjaar leidingen: …………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………….  Bouwjaar radiatoren: ………………………………………………….. 
IBAN Bankrekeningnr.: …………………………………………   

 

PARTIJEN, 
De heer / mevrouw …………………………………, hierna genoemd ‘de opdrachtgever en Bonarius Service B.V., gevestigd te 
Zwanenburg, hierbij vertegenwoordigd door haar directeur R. van Heusden, hierna genoemd ‘Bonarius’;  verklaren 
te zijn overeengekomen, dat opdrachtgever aan Bonarius in onderhoud geeft zijn centrale verwarmingsinstallatie 

met daarin een cv-ketel en toebehoren als beschreven in dit contract. Opdrachtgever stemt in met een initiële 

ketelcheck. De kosten hiervan bedragen € 83,50* inclusief btw. Bij acceptatie van de installatie worden deze kosten 

niet in rekening gebracht. Na het 12e levensjaar van de cv-ketel wordt het TOP-Service Contract door Bonarius 

automatisch omgezet in een BASIS-Service Contract. 

 

HET BONARIUS TOP-SERVICE CONTRACT OMVAT: 

Prijs per jaar € 207,18* inclusief btw 

• Jaarlijkse servicebeurt conform voorwaarden ketelfabrikant 

• Recht op ‘pechhulp’ (24/7 melding storingen)  

• Het opvolgen van storingsmeldingen en (indien noodzakelijk) het maken van een afspraak om de storing te 

verhelpen 

• Voorrijkosten, arbeidsloon, alsmede kosten van materialen en/of onderdelen 

 

Vervanging van de complete cv-ketel, radiatoren, leidingen en/of andere onderdelen behorende tot de installatie is 

mogelijk na aanvullende prijsopgave. 

Automatische incasso is bij elke contractvariant verplicht. Opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord. Na het 

eerste contractjaar bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een maandelijkse of jaarlijkse incasso variant 

(aankruisen): 

 Maandelijks bij vooruitbetaling    Jaarlijks bij vooruitbetaling 

 

UITBREIDINGSOPTIES (AANKRUISEN INDIEN GEWENST): 

  Servicebeurt Mechanische ventilatie (mv) installatie 

Meerprijs per jaar € 57,84* inclusief btw 

• Jaarlijkse servicebeurt conform voorwaarden fabrikant 

 

Vervanging van de complete mv en/of andere onderdelen behorende tot de installatie is mogelijk na aanvullende 

prijsopgave. 

 

  Servicebeurt Warmte terugwin (WTW) installatie 

Meerprijs per jaar € 97,81* inclusief btw 

• Jaarlijkse servicebeurt conform voorwaarden fabrikant 

 

Vervanging van de complete WTW en/of andere onderdelen behorende tot de installatie is mogelijk na aanvullende 

prijsopgave. 

 

Op deze overeenkomst zijn de laatst geldende Bonarius Voorwaarden Onderhoudsovereenkomst cv-ketels 

Particulieren van toepassing. Aldus overeengekomen en opgemaakt op  te Zwanenburg. 

 

Bonarius Service B.V. Opdrachtgever:  

R. van Heusden 
 

----------------------------------- ----------------------------------- 

*Prijspeil 2022 


