Wat kan Bromlewe nog meer voor u betekenen?
Bromlewe is een alles omvattend installatiebedrijf. Dat wil zeggen dat we ook klaar staan
voor het vernieuwen of het nieuw aanleggen van:
•
•
•
•
•
•

badkamers
platte daken
zinken goten
riolering
(water)leidingen
gasleidingen

•
•
•
•
•
•

cv-ketels
vloerverwarming
keukenkranen
buitenkranen
sanitair
toiletten

Tel eerst tot

drie!

Afspraak plannen? Lekker digitaal!
Plan een afspraak wanneer het u uit komt op www.bromlewe.nl/afspraak.
Als u onverhoopt een storing heeft, kijk dan eerst even bij de handige
“Tips van de Bromlewe-installateur” op onze website.

cv ketels
badkamers
dakwerk
zinken goten
riolering
onderhoud
storingen
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Voordat u een
servicecontract
afsluit voor uw
cv-ketel

2020

Bromlewe biedt de drie voordeligste ServiceContracten voor uw cv-ketel
Inclusief
ServiceContract
ServiceContract

✔onderhoud
✔storing

ServiceContract

1
2
3

✔onderhoud

✔onderhoud
✔storing
✔materiaal

12 m

12 m

12 m

Per maand (incl. btw)

€

7,13

€

€

12,00

€

17,50

€

(85,50 per jaar)

De gevaren van slecht
of geen onderhoud
• Brand in de cv-ketel met alle
gevolgen van dien.
• Koolmonoxidevergiftiging.

(144,00 per jaar)

€

(210,00 per jaar)

Alle contracten maandelijks opzegbaar

1 mnd

ServiceContracten hebben een minimale looptijd van 12 maanden. Na deze periode zijn de
ServiceContracten maandelijks opzegbaar. Lees de voorwaarden op www.bromlewe.nl/servicecontract.
ServiceContract 2 en 3 zijn alleen af te sluiten voor cv-ketels met een leeftijd tot 10 jaar.

Helder en transparant
12 m

Over de tarieven
ServiceContract 1 wordt achteraf in 1 keer door u betaald.
• ServiceContract 2 wordt vooraf in 1 keer door u betaald of per kwartaal automatisch geïncasseerd.
• ServiceContract 3 wordt vooraf in 1 keer door u betaald of per kwartaal automatisch geïncasseerd.
• Tarieven op basis van 21% btw.
• Deze folder maakt eerdere versies ongeldig.
•

* bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
** op ieder gewenst moment kunt u op onze website een afspraak inplannen: www.bromlewe.nl/afspraak

Afsluiten?
www.bromlewe.nl/servicecontract
of bel 0224 297038

12:00

€
€
€

Elke 12 maanden onderhoud
Storing voor 12:00 uur gemeld,
dezelfde dag een monteur
Loon- en voorrijkosten
bij jaarlijks onderhoud

Loon- en voorrijkosten
bij storing

Materiaalkosten

Lees de voorwaarden op www.bromlewe.nl/servicecontract

