
Service- en onderhoudsabonnementen 2021

voltalimburg.nl/onderhoud

“Bij Volta Limburg denken wij met u mee over het vinden 
van een onderhoudsabonnement dat bij u past. U bepaalt 
zelf wat wel en niet binnen uw abonnement valt en hoeveel 
zekerheid u heeft. Liever onderhoud eens per 12 maanden? 
Bespreek dit met één van onze medewerkers.”

Randapparatuur**
meeverzekerd

Comfort All-in
€ 17,65*

* Voorbeeld tarieven per maand op basis van onderhoud eens per 24 maanden voor een CV Combi-ketel
** Per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak

Comfort Plus
€ 16,10*

Comfort
€ 13,80*

Basis
€ 9,35*

Toestelonderdelen**
meeverzekerd

Toestelonderdelen**
meeverzekerd

Hulp bij storingen
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Hulp bij storingen
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Hulp bij storingen
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Periodiek onderhoud
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Periodiek onderhoud
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Periodiek onderhoud
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Periodiek onderhoud
(incl. voorrijkosten/arbeidsloon)

Gezamelijk 
tot € 275,-

Tot 
€ 275,-



Kijk voor meer informatie op voltalimburg.nl/onderhoud

Toestel Basis Comfort Comfort Plus* Comfort All-in** Basis Comfort Comfort Plus* Comfort All-in**

CV-ketel    € 9,40    € 13,70    € 16,00    € 17,55    € 6,80    € 10,00    € 12,40    € 13.90

Combi-ketel    € 11,75    € 17,40    € 19,75    € 21,20    € 9,35    € 13,80    € 16,10    € 17,65

Warmtepomp Hybride***    € 11,75    € 16,35    n.v.t.    n.v.t.    € 8,00    € 12,75    n.v.t.    n.v.t.

Warmtepomp lucht-lucht/Airconditioning    € 10,25    € 14,85    n.v.t.    n.v.t.    € 6,50    € 11,25    n.v.t.    n.v.t.

Warmtepomp lucht-water****    € 9,35    € 14,05    n.v.t.    n.v.t.    € 5,75    € 10,50    n.v.t.    n.v.t.

Warmte Terug Win-unit****    € 7,95    € 12,05    € 14,30    n.v.t.    € 5,10    € 8,35    € 10,70    n.v.t.

Gesloten Geiser    € 6,50    € 10,15    n.v.t.    n.v.t.    € 5,10    € 6,50    n.v.t.    n.v.t.

Gasboiler    € 8,85    € 13,30    n.v.t.    n.v.t.    € 6,15    € 9,70    n.v.t.    n.v.t.

Mechanische ventilatie****    € 5,85    € 9,30    n.v.t.    n.v.t.    € 4,50    € 5,65    n.v.t.    n.v.t.

Instapcheck € 50,00 (incl. voorrijkosten)

Einde Garantiecheck € 99,00 (incl. voorrijkosten)

Eenmalig onderhoud € 129,00 (incl. voorrijkosten)

Reinigen kanalen, ventielen en MV-box € 219,00 (incl. voorrijkosten)*

Reinigen kanalen, ventielen en WTW (af-/toevoer) € 289,00 (incl. voorrijkosten)*

Tarieven service- en onderhoudsabonnementen 
per maand (incl. BTW)

Tarieven eenmalige diensten (incl. BTW)

Onderhoud om de 12 maanden Onderhoud om de 24 maanden

* Comfort Plus alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar
** Comfort All-in alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar en installaties niet ouder dan 20 jaar
*** Twee toestellen in één mantel (in één toestel zit zowel het gasdeel als de warmtepomp-unit)
**** Abonnement alleen mogelijk in combinatie met een abonnement op een CV- of een Combi-ketel

Tarieven gelden voor warmtepompen met een vermogen tot 9 kW.
Definitie Combi-ketel: een CV-ketel met een geïntegreerde warmwatervoorziening of met een indirect gestookte boiler.
Tarieven gelden voor toestellen met een vermogen tot 45 kW.

•  Voor alle comfort abonnementen geldt dat alleen bij de eerste onderhoudsbeurt het ontkalken, alle te vervangen 
    onderdelen en werktijd meer dan 1 uur in rekening worden gebracht.
•  Indien u geen abonnement heeft berekenen wij voorrijkosten en uurloon
•  Binnen de normale werktijd bedragen de voorrijkosten € 55,00 en is het uurtarief € 86,50.
•  Buiten de normale werktijd bedragen de voorrijkosten € 82,75 en is het uurtarief € 130,00.
•  Tijdens het weekend en op feestdagen bedragen de voorrijkosten € 110,50 en is het uurtarief € 163,00.
•  Wij berekenen minimaal een half uur werktijd.
•  Indien u geen abonnement heeft en alsnog direct een comfort abonnement afsluit vervallen € 55,00 van de voorrijkosten.
•  Indien u eenmalig een onderhoudsbeurt wilt laten uitvoeren, betaalt u € 129,00. Dit is inclusief 1 uur arbeidsloon en 
    voorrijkosten maar exclusief materiaalkosten.

Aanvullende informatie
Toestelonderdelen: alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.
Randapparatuur: onder randapparatuur worden de volgende, niet tot het toestel behorende, onderdelen verstaan: 
het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, voor zover van toepassing.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden / versie januari 2021

Service- en onderhoudsabonnementen 2021

* Maximaal bij 4 ventielen.


