
Storing melden 
 
Heeft u opeens geen verwarming of warm water meer? 
Geen paniek, wij helpen u graag! In sommige gevallen 
kunt u de storing zelf al snel verhelpen. Om de storing 
op te lossen kunt u de volgende punten checken: 

 Controleer of er spanning aanwezig is 

 Is het toestel opnieuw te starten? 

 Loopt de klokthermostaat op tijd? 

 Is de waterdruk hoog genoeg (min. 1,5 bar)?

 
Heeft u alle stappen doorlopen en blijft de storing 
aanhouden? Bel ons op 088 027 8888 of kijk op 
www.voltalimburg.nl/storing. 

De eenmalige onderhoudsbeurt
Wanneer u liever niet voor het 
gemak van een abonnement 
kiest, kunt u kiezen voor een 
eenmalige onderhoudsbeurt. 
Tijdens deze onderhoudsbeurt 
wordt uw energietoestel grondig 
gereinigd, opnieuw afgesteld 
en gecontroleerd op een veilige 
werking. U betaalt slechts €87,60 
(prijs voor CV-combiketel). In dit 
bedrag zijn de voorrijkosten en 
1 uur arbeidsloon meegenomen. 
Materiaalkosten zijn niet 
inbegrepen. 

De Einde Garantiecheck 
Wanneer u een nieuwe CV-
ketel hebt aangeschaft dan 
profiteert u de eerste twee jaar 
van fabrieksgarantie. Voordat 
de garantie vervalt, raden wij 
u een Einde Garantiecheck 
aan. Eventuele niet goed 
functionerende onderdelen die 
aan het licht komen, kunnen dan 
nog worden vervangen binnen 
de fabrieksgarantie. Als extra 
service regelen wij ook de garantie 
afhandeling met de fabrikant.

088 027 8888

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl/onderhoud

Wij helpen u graag verder! 
Wist u bijvoorbeeld dat Volta Limburg u ook graag adviseert 
in CV-ketels, woningisolatie, ventilatie, zonnepanelen- en 
zonneboilers, warmtepompen en andere energiebesparende 
maat regelen? Bel of mail ons! 

Meer
wooncomfort
en minder energieverbruik 
door optimaal onderhoud

voltalimburg.nl/onderhoud

Onze klanten zijn erg tevreden over ons
Zij geven ons gemiddeld een 8,9 van de 10!
Lees alle beoordelingen op voltalimburg.nl/feedback

Wanneer u nu een 
service & onderhoudsabonnement 
afsluit, ontvangt u de eerste 
entreebeurt geheel gratis + 
u betaalt de eerste 3 maanden 
geen abonnementskosten!

ACTIE

WIJ
REGELEN HET

VOOR U!

Gratis eerste Inspectiebeurt +
eerste 3 maanden geen
abonnementskosten! 
Bij de start van een abonnement voeren wij altijd een entreebeurt  
uit. Wij controleren dan of het toestel goed en veilig functioneert.  
Het toestel wordt weer in topconditie gebracht. Dit noemen wij 
ook wel een Eerste Inspectiebeurt. De kosten van de Inspectiebeurt 
bedragen €85. Alleen als het blijkt dat een uitgebreide reparatie nodig 
is (langer dan een uur) of als onderdelen vervangen moeten worden, 
brengen wij extra kosten in rekening. Uiteraard wordt dit dan eerst 
met u overlegd.



Goed onderhoud is geen
overbodige luxe
Een lekker warm huis en een warme douche, zonder problemen, 
dat is natuurlijk wat u graag wilt. Daarvoor is het noodzakelijk 
dat uw energietoestel goed werkt. Om storingen te beperken en 
de levensduur te verlengen is regelmatig onderhoud nodig.

In deze hulpgids vertellen wij u alles wat u moet weten over 
onderhoud aan uw energietoestellen, zoals uw CV-ketel. 

De CV-ketel, een
ingewikkelde installatie 
Een CV-ketel is een ingewikkelde installatie waarin gas, water, 
elektriciteit en lucht samenkomen. Bovendien stoot de CV-ketel, 
door het verbranden van gas, rookgassen uit. Onderdelen van een 
CV-ketel kunnen verroesten, verslijten of verkeerd ingesteld zijn. 
Dit zorgt voor onnodig gasverbruik of onverwachte storingen en 
dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Door uw CV-ketel regelmatig te laten onderhouden, verkleint 
u het risico op defecten en bespaart u energie. Zonder CV-ketel 
Onderhoud kan uw CV-ketel vervuild raken. Onderdelen die 
verkeerd ingesteld zijn, kunnen tijdens een onderhoudsbeurt 
worden bijgesteld. Met een goed onderhouden CV-ketel en de 
juiste afstelling, bespaart u tot 5% op uw gaskosten! 

Versleten onderdelen kunnen tijdens een onderhoudsbeurt 
vroegtijdig vervangen worden. Hierdoor voorkomt u onverwachte 
storingen en verlengt  u de levensduur van de CV-ketel. Daarnaast 
controleert onze monteur de CV-ketel altijd op een veilige 
werking. Onderhoud geeft u dus veel zekerheid. 

Kortom, de voordelen van onderhoud: 

 U voorkomt hoge reparatiekosten

 Langere levensduur van uw CV-ketel

 De CV-ketel wordt gecontroleerd op veiligheid

 Uw CV-ketel levert een hoger rendement

 Bij veel brandverzekeringen is onderhoud zelfs verplicht

...wij duizenden onderdelen op 
voorraad hebben en dus snel 
kunnen handelen bij storingen en 
onderhoud. Daarnaast zijn we 24/7 
bereikbaar, zelfs in het weekend en 
op feestdagen.

Veiligheid voorop
Bij de fabricage en installatie van uw CV-ketel staat veiligheid voorop, maar ook na de 
installatie wilt u dat deze veilig blijft werken. Zo mag de waterdruk niet te hoog worden, het 
verbrandingsproces moet veilig verlopen en er mogen geen lekkages ontstaan. Ook wordt 
tijdens een onderhoudsbeurt de samenstelling van de verbrandingsgassen gemeten, om de 
kans op uitstoot van koolmonoxide te voorkomen. Daarom is CV-ketel onderhoud zelfs verplicht 
bij veel brandverzekeringen. Tijdens het onderhoud aan uw CV-ketel zijn dit onderdelen waar 
onze monteur extra goed op let!

Wat kunt u tijdens het onderhoud verwachten?

Bij een onderhoudsbeurt voeren we niet alleen onderhoud aan de CV-ketel uit, maar letten we ook 
op de veiligheid en energiezuinigheid. Wij kiezen ervoor om volgens strenge richtlijnen en eisen te 
werken.

Hoe werkt een Onderhoudsbeurt? 
Tijdens een periodieke onderhoudsbeurt wordt de CV-ketel helemaal nagekeken, schoongemaakt 
en opnieuw afgesteld. Eerst wordt de werking van de CV-ketel gecontroleerd. Vervolgens wordt 
wanneer nodig water bijgevuld en ontlucht. Onderdelen van de CV-ketel zoals de brander, ventilator, 
warmtewisselaar en sifon worden nagekeken en schoongemaakt in dien er sprake is van vervuiling. 
Daarna wordt de CV-ketel getoetst op diverse veiligheidseisen. Daarbij moet u denken aan controle 
van de gasaansluiting, het afvoerkanaal en alle beveiligingen. Voor extra veiligheid voert onze 
gecertificeerde monteur een rookgasanalyse uit.

Soorten onderhoud
Regelmatig en vakkundig onderhoud hoeft niet duur te zijn. Bovendien heeft u de keuze uit 
verschillende abonnementen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een Eenmalige Onderhoudsbeurt of 
een abonnement. Is uw CV-ketel jonger dan 2 jaar? Dan adviseren wij u een Einde Garantiecheck. 

comfort

Wist u  
dat...

Een onderhouden CV-ketel 
werkt zoals het hoort:
veilig, betrouwbaar en 
energiezuinig

√ Periodiek onderhoud

 

√ Geen voorrijkosten

 

√ 24/7 storingsservice
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√ Toestelonderdelen
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Comfort All-in Comfort Plus Comfort Comfort Basis

€ 15,95 p/m € 14,50 p/m € 12,45 p/m € 8,40 p/m

Meest
gekozen

WIJ
REGELEN HET

VOOR U!

* Comfort All-in alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar en installaties niet ouder dan 20 jaar.

** Comfort Plus alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar.

*** Per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.

**** Per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak

* Abonnement alleen mogelijk in combinatie met een abonnement op een CV- of een Combiketel.

** De collector is niet opgenomen in het abonnement.

 Definitie combi-ketel: een CV-ketel met een geïntegreerde warmwatervoorziening of met een indirect gestookte boiler.

Service- en onderhoudsabonnementen
voor huishoudelijke toepassingen
Per maand incl. BTW

Toestel Basis 12m Basis 24m Comfort Comfort Plus Comfort All-in

CV-ketel €8,60 €6,15 €9,05 €11,15 €12,55
Combi-ketel €10,60 €8,40 €12,45 €14,50 €15,95
Gasboiler €7,95 €5,55 €8,75 €10,45 n.v.t.
Zonneboiler*/** €3,40 €2,10 €3,20 €3,90 n.v.t.
Warmte Terug Win-Unit €7,15 €4,60 €7,55 €9,65 n.v.t.
Keukengeiser €5,90 €4,60 €5,50 n.v.t. n.v.t.
Badgeiser €5,90 €4,60 €5,90 n.v.t. n.v.t.
Mechanische ventilatie €5,30 €4,05 €5,10 n.v.t. n.v.t.

Toestel Basis 12m Basis 24m Comfort Comfort Plus Comfort All-in**

Geen voorrijkosten X X X X X
Geen arbeidsloon bij onderhoud X X X X X
Geen arbeidsloon bij storing - - X X X
Periodiek onderhoud*** 1x per jaar 1x per 2 jaar 1x per 2 jaar 1x per 2 jaar 1x per 2 jaar
24-uurs service X X X X X
Randapparatuur tot €275**** - - - - X
Minimale contractduur 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
Toestelgebonden materiaal-
kosten tot €275**** - - - X X

Prijzen 2018
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Gasboiler €7,95 €5,55 €8,75 €10,45 n.v.t.
Zonneboiler*/** €3,40 €2,10 €3,20 €3,90 n.v.t.
Warmte Terug Win-Unit €7,15 €4,60 €7,55 €9,65 n.v.t.
Keukengeiser €5,90 €4,60 €5,50 n.v.t. n.v.t.
Badgeiser €5,90 €4,60 €5,90 n.v.t. n.v.t.
Mechanische ventilatie €5,30 €4,05 €5,10 n.v.t. n.v.t.

Toestel Basis 12m Basis 24m Comfort Comfort Plus Comfort All-in**

Geen voorrijkosten X X X X X
Geen arbeidsloon bij onderhoud X X X X X
Geen arbeidsloon bij storing - - X X X
Periodiek onderhoud*** 1x per jaar 1x per 2 jaar 1x per 2 jaar 1x per 2 jaar 1x per 2 jaar
24-uurs service X X X X X
Randapparatuur tot €275**** - - - - X
Minimale contractduur 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
Toestelgebonden materiaal-
kosten tot €275**** - - - X X
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Storing melden 
 
Heeft u opeens geen verwarming of warm water meer? 
Geen paniek, wij helpen u graag! In sommige gevallen 
kunt u de storing zelf al snel verhelpen. Om de storing 
op te lossen kunt u de volgende punten checken: 

 Controleer of er spanning aanwezig is 

 Is het toestel opnieuw te starten? 

 Loopt de klokthermostaat op tijd? 

 Is de waterdruk hoog genoeg (min. 1,5 bar)?

 
Heeft u alle stappen doorlopen en blijft de storing 
aanhouden? Bel ons op 088 027 8888 of kijk op 
www.voltalimburg.nl/storing. 

De eenmalige onderhoudsbeurt
Wanneer u liever niet voor het 
gemak van een abonnement 
kiest, kunt u kiezen voor een 
eenmalige onderhoudsbeurt. 
Tijdens deze onderhoudsbeurt 
wordt uw energietoestel grondig 
gereinigd, opnieuw afgesteld 
en gecontroleerd op een veilige 
werking. U betaalt slechts €87,60 
(prijs voor CV-combiketel). In dit 
bedrag zijn de voorrijkosten en 
1 uur arbeidsloon meegenomen. 
Materiaalkosten zijn niet 
inbegrepen. 

De Einde Garantiecheck 
Wanneer u een nieuwe CV-
ketel hebt aangeschaft dan 
profiteert u de eerste twee jaar 
van fabrieksgarantie. Voordat 
de garantie vervalt, raden wij 
u een Einde Garantiecheck 
aan. Eventuele niet goed 
functionerende onderdelen die 
aan het licht komen, kunnen dan 
nog worden vervangen binnen 
de fabrieksgarantie. Als extra 
service regelen wij ook de garantie 
afhandeling met de fabrikant.

088 027 8888

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl/onderhoud

Wij helpen u graag verder! 
Wist u bijvoorbeeld dat Volta Limburg u ook graag adviseert 
in CV-ketels, woningisolatie, ventilatie, zonnepanelen- en 
zonneboilers, warmtepompen en andere energiebesparende 
maat regelen? Bel of mail ons! 

Meer
wooncomfort
en minder energieverbruik 
door optimaal onderhoud

voltalimburg.nl/onderhoud

Onze klanten zijn erg tevreden over ons
Zij geven ons gemiddeld een 8,9 van de 10!
Lees alle beoordelingen op voltalimburg.nl/feedback

Wanneer u nu een 
service & onderhoudsabonnement 
afsluit, ontvangt u de eerste 
entreebeurt geheel gratis + 
u betaalt de eerste 3 maanden 
geen abonnementskosten!

ACTIE

WIJ
REGELEN HET

VOOR U!

Gratis eerste Inspectiebeurt +
eerste 3 maanden geen
abonnementskosten! 
Bij de start van een abonnement voeren wij altijd een entreebeurt  
uit. Wij controleren dan of het toestel goed en veilig functioneert.  
Het toestel wordt weer in topconditie gebracht. Dit noemen wij 
ook wel een Eerste Inspectiebeurt. De kosten van de Inspectiebeurt 
bedragen €85. Alleen als het blijkt dat een uitgebreide reparatie nodig 
is (langer dan een uur) of als onderdelen vervangen moeten worden, 
brengen wij extra kosten in rekening. Uiteraard wordt dit dan eerst 
met u overlegd.
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