
 

 

Comfort Basis Plan 
 

U kiest voor een topconditie. Wilt u op uw ketel kunnen blijven vertrouwen dan is het Comfort 
Basis Plan iets voor u. Elke twee jaar wordt uw ketel door onze vakmensen gecontroleerd. 
Zij zorgen ervoor dat uw ketel in topconditie blijft. 

 
Wat houdt het Comfort Basis Plan in? 

− Eén keer per twee jaar een onderhoudsbeurt volgens voorschriften leverancier 

− Het bedrag voor het onderhoudscontract factureren wij jaarlijks en voorafgaand aan 
de onderhoudsbeurt. 

− 24-uursservice, 7 dagen per week 

− Het Comfort Basis Plan is per jaar opzegbaar 

− Eventuele storingen en defecte onderdelen zijn niet inbegrepen. Het uurtarief van een 
storingsmonteur bedraagt in 2023 € 88,00 (incl. BTW). Buiten kantoortijden gelden de 
volgende toeslagen: 

▪ van 18.00 tot 24.00 uur 25% 
▪ van 24.00 tot 7.00 uur 50% 
▪ zaterdagen 50% 

▪ zon- en feestdagen 100% 
 

− Voorrijkosten (incl. BTW) bij storing op basis van woonplaats: 
 

Cirkel Tarief Woonplaatsen 

Cirkel 1 € 21,00 Nieuwkuijk 
Vlijmen 

Drunen 
Heusden 

Haarsteeg 
Elshout 

Herpt 

Cirkel 2 € 36,00 Wijk en Aalburg 
Veen 
Eethen 
Ammerzoden 

Helvoirt 
Haaren 
Cromvoirt 
Udenhout 

Hedel 
Rosmalen 
’sHertogenbosch 
Vught 

Loon op Zand 
Kaatsheuvel 
Sprang-Capelle 
Waalwijk 

Cirkel 3 € 69,00 Almkerk 
Werkendam 
Woudrichem 
Gorinchem 

Boxtel 
Oisterwijk 
Tilburg 
Moergestel 

Leerdam 
Oss 
Heeswijk Dinther 
Schijndel 

Goirle 
Rijen 
Raamsdonksveer 
Oosterhout 
Nieuwendijk 

Cirkel 4 € 92,50 Alle woonplaatsen met een afstand van meer dan 30 km. 

 

− Het tarief voor 2023 bedraagt € 52,50 incl. 21% BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks 
gefactureerd 

 
Indien u een aanbieding voor een onderhoudscontract wenst te ontvangen neem dan contact 
op met onze afdeling Technisch Beheer via telefoonnummer 073-5186600. 

 
 

Het is niet mogelijk om nu ‘Comfort Basis’ af te sluiten en over een aantal jaar te verhogen naar bijv. ‘Comfort Optimaal’. 

Andersom is wel mogelijk: nu ‘Comfort Optimaal’ afsluiten en na een aantal jaar te verlagen naar: ‘Comfort Basis’. 
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