
 
 
 
 
Standaard service abonnement 2022 
 

1. Algemeen 
Het abonnement omvat één schoonmaakbeurt per jaar op een tijdstip welke in overleg bepaald wordt en 
volgens een daaraan gekoppelde gemaakte afspraak. 
Het schoonmaken en onderhouden betreft hier het gasgestookte toestel. Eventueel verbonden installaties 
aan dit toestel vallen niet onder dit abonnement. 
 
2. Storingen 
Bij storingen aan een toestel welke valt onder dit abonnement wordt binnen 24 uur verholpen waarbij 
eventueel gebruikte materialen in rekening worden gebracht. Montage kosten worden verrekend tegen het 
normale uurtarief van € 70,18 inclusief BTW. Avondtarief is € 104,85 inclusief BTW. 
 
3. Algemene voorwaarden 
Op dit abonnement zijn de Algemene voorwaarden onderhoud & Service abonnementen van de Uneto-VNI 
van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen bij Starke Installatietechniek. 
 
4. Tarieven 
Het abonnement kan aangegaan worden voor verschillende soorten gastoestellen waar de volgende 
tarieven voor gelden: 
-CV-ketel (max. 40 kW)    €   70,00 
-Combi ketel (max. 40 kW)    €   70,00 
-Hybride toestel (cv ketel/lucht-water warmtepomp)  € 105,00 
-Luchtverwarmer (excl. Filter)   €  65,00 
-Ventilatie-box WTW     €  65,00 
-Mechanische ventilatie box    €  47,00 
-Gashaard      €  62,00 
-Gevelkachel      €  62,00 
-Keukengeiser     €  62,00 
-Badgeiser      €  62,00 
-Gasboiler      €  62,00 
-Climarad      €  62,00 
-Waterontharder (excl. onderdelen en levering zout)* €  73.00 
 
Indien u door de week niet aanwezig bent, is het mogelijk om onze monteur op zaterdag te laten komen. 
De tarieven zijn dan: 
-CV-ketel (max. 40 kW)    €  105,00 
-Combi ketel (max. 40 kW)    €  105,00 
-Hybride toestel (cv ketel/lucht-water warmtepomp)  €  157,00 
-Luchtverwarmer (excl. Filter)    €    97,00 
-Ventilatie-box     €    97,00 

-Mechanische ventilatie box    €    80,00 
-Gashaard      €    92,00 
-Gevelkachel      €    92,00 
-Keukengeiser     €    92,00 
-Badgeiser      €    92,00 
-Gasboiler      €    92,00 
-Climarad      €    92,00 
-Waterontharder (excl. onderdelen en levering zout)* €  110,00 
 

 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
 
*Omschrijving werkzaamheden onderhoud waterontharder (alleen af te sluiten in combinatie met 
onderhoud cv-ketel en/of ventilatie box!): 
 

- Controle juiste werking (in en uit gaand water) 

- Controle op vervuiling en e.v.t. reiniging  

- Controle werking veiligheidsklep 

- Wanneer nodig levering zout (prijsindicatie: €15,= per zak van 25 kg) 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Comfort service abonnement  2022 
 

1. Algemeen 
Voor het comfort service abonnement komen alleen ketels jonger dan 10 jaar in aanmerking. Na deze 10 
jaar zal het abonnement omgezet worden in een standaard service abonnement. 
Het abonnement omvat één schoonmaakbeurt per jaar op een tijdstip welke in overleg bepaald wordt en 
volgens een daaraan gekoppelde gemaakte afspraak.  
Het schoonmaken en onderhouden betreft hier het gasgestookte toestel. Eventueel verbonden installaties 
aan dit toestel vallen niet onder dit abonnement. 
 
2. Storingen 
Bij storingen aan een toestel welke valt onder dit abonnement wordt binnen 24 uur verholpen waarbij 
eventueel gebruikte materialen in rekening worden gebracht.   
Montagekosten zijn voor rekening van Starke Installatietechniek. 
 
3. Algemene voorwaarden 
Op dit abonnement zijn de Algemene voorwaarden onderhoud & Service abonnementen van de Uneto-VNI 
van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen bij Starke Installatietechniek. 
 
4. Tarieven 
Het abonnement kan aangegaan worden voor verschillende soorten gastoestellen waar de volgende 
tarieven voor gelden: 
-CV-ketel (max. 40 kW)    €  105,00 
-Combi ketel (max. 40 kW)    €  105,00 
-Hybride toestel (cv ketel/lucht-water warmtepomp)  €  156,00 
-Luchtverwarmer (excl. Filters)   €   97,00 
-Ventilatie-box     €   97,00 
-Mechanische ventilatie box    €   80,00 
-Gashaard      €   92,00 
-Gevelkachel      €   92,00 
-Keukengeiser     €   92,00 
-Badgeiser      €   92,00 
-Gasboiler      €   92,00 
-Climarad      €   92,00 
-Waterontharder (excl. onderdelen en levering zout) * € 110,00    
  
 
Indien u door de week niet aanwezig bent, is het mogelijk om onze monteur op zaterdag te laten komen. 
De tarieven zijn dan: 
-CV-ketel (max. 40 kW)    € 155,00 

-Combi ketel (max. 40 kW)    € 155,00 
-Hybride toestel (cv ketel/lucht-water warmtepomp)  € 235,00 
-Luchtverwarmer (excl. Filter)    € 146,00 
-Ventilatie-box     € 146,00 
-Mechanische ventilatie box    € 128,00 
-Gashaard      € 138,00 
-Gevelkachel      € 138,00 
-Keukengeiser     € 138,00 
-Badgeiser      € 138,00 
-Gasboiler      € 138,00 
-Climarad      € 138,00 
-Waterontharder (excl. onderdelen en levering zout) * € 165,00 
 

 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
 
*Omschrijving werkzaamheden onderhoud waterontharder (alleen af te sluiten in combinatie met 
onderhoud cv-ketel en/of ventilatie box!): 
 

- Controle juiste werking (in en uit gaand water) 

- Controle op vervuiling en e.v.t. reiniging  

- Controle werking veiligheidsklep 

- Wanneer nodig levering zout (prijsindicatie: €15,= per zak van 25 kg) 

 



 
 
 
 

 
 
Comfort plus service abonnement  2022 
 

1. Algemeen 
Voor het comfort plus abonnement komen alleen nieuw geplaatste ketels door Starke Installatietechniek in 
aanmerking. De looptijd van dit abonnement is maximaal 10 jaar, gerekend vanaf het bouwjaar van het 
apparaat. Na deze 10 jaar zal het abonnement omgezet worden in een standaard service abonnement. 
 
Het omvat één schoonmaakbeurt per jaar op een tijdstip welke in overleg bepaald wordt en volgens een 
daaraan gekoppelde gemaakte afspraak. 
Het schoonmaken en onderhouden betreft hier het gasgestookte toestel. Eventueel verbonden installaties 
aan dit toestel vallen niet onder dit abonnement. 
 
2. Storingen 
Bij storingen aan een toestel welke valt onder dit abonnement wordt binnen 24 uur verholpen. 
Montagekosten en materiaalkosten, met een maximumbedrag van € 250,00 per gebeurtenis, zijn voor 
rekening van Starke Installatietechniek. 
 
3. Algemene voorwaarden 
Op dit abonnement zijn de Algemene voorwaarden onderhouds & Service abonnementen van de Uneto-VNI 
van toepassing. Deze algemenen voorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen bij Starke Installatietechniek. 
 
4. Tarieven 
Het abonnement kan aangegaan worden voor verschillende soorten gastoestellen waar de volgende 
tarieven voor gelden: 
-CV-ketel (max. 40 kW)    €  142,00 
-Combi ketel (max. 40 kW)    €  142,00 
-Hybride toestel (cv ketel/lucht-water warmtepomp)  €  213,00 
-Luchtverwarmer (excl. Filter)    €  130,00 
-Ventilatie-box     €  130,00 
-Mechanische ventilatie box    €    94,00 
-Gashaard      €  110,00 
-Gevelkachel      €  110,00 
-Keukengeiser     €  110,00 
-Badgeiser      €  110,00 
-Gasboiler      €  110,00 
-Climarad      €  110,00 
-Waterontharder (excl. onderdelen en levering zout) * €  148,00 
 
Indien u door de week niet aanwezig bent, is het mogelijk om onze monteur op zaterdag te laten komen. 

De tarieven zijn dan: 
-CV-ketel (max. 40 kW)    €  212,00 
-Combi ketel (max. 40 kW)    €  212,00 
-Hybride toestel (cv ketel/lucht-water warmtepomp)  €  320,00 
-Luchtverwarmer (excl. Filter)    €  195,00 
-Ventilatie-box     €  195,00 
-Mechanische ventilatie box    €  159,00 
-Gashaard      €  165,00 
-Gevelkachel      €  165,00 
-Keukengeiser     €  165,00 
-Badgeiser      €  165,00 
-Gasboiler      €  165,00 
-Climarad      €  165,00 
-Waterontharder (excl. onderdelen en levering zout) * €  222,00   
 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
 
*Omschrijving werkzaamheden onderhoud waterontharder (alleen af te sluiten in combinatie met 
onderhoud cv-ketel en/of ventilatie box!): 
 

- Controle juiste werking (in en uit gaand water) 

- Controle op vervuiling en e.v.t. reiniging  

- Controle werking veiligheidsklep 

- Wanneer nodig levering zout (prijsindicatie: €15,= per zak van 25 kg) 



 


