
Persoonsgegevens

Uw persoonlijke aanbod

Op basis van uw wensen hebben wij voor u onderstaande aanbieding gemaakt. Volta Limburg verhuurt aan u m.i.v. nader te 
bepalen datum een toestel: INTERGAS - XTREME HR COMBI KETEL 36 CW5 60/100 voor onbepaalde tijd met een minimale 
huurperiode van 60 achtereenvolgende maanden.
Voor de omschrijving van de opdracht zie de volgende pagina.

Ondergetekende geeft hierbij opdracht tot automatische incasso van het maandelijks huurtarief van € 37,89 per maand.

Plaatsingskosten € 267,05

De totaalprijs van bovenstaande leveringen en werkzaamheden bedraagt: € 267,05
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Installatieopdracht

Uw overeenkomst
De overeenkomst heeft een minimale looptijd van vijf jaar. Wilt u de overeenkomst toch binnen  vijf jaar opzeggen? Dan brengen wij 
de nog niet voldane huurtermijnen in een keer in rekening, plus € 75,- administratiekosten en een demontage vergoeding. Wanneer 
wij het toestel demonteren, zorgen wij voor een vakkundige en veilige afsluiting van de installatie. De demontagevergoeding 
bedraagt € 150,-. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer er een vervangend toestel wordt geplaatst.

Deze overeenkomst heeft betrekking op het leveren, monteren en in bedrijfstellen van genoemd toestel. Mocht tijdens de installatie 
blijken dat er sprake is van extra of onvoorziene werkzaamheden, dan worden de extra werkzaamheden eerst met u overlegd.
De extra arbeidsuren en materiaalkosten bij meerwerk worden in rekening gebracht. Deze meerkosten kunnen ontstaan als gevolg 
van, ontwerp of installatiefouten in de bestaande installatie, waterzijdig niet of onjuist ingeregelde installaties, verborgen gebreken 
in de bestaande installatie, vervuiling van (binnen)leidingen, radiatoren, convectoren en luchtkanalen, corrosie en of gebreken aan 
(terrein)leidingen ingestort in vloeren, in kruipruimten etc., het verwijderen van asbest: uit bestaande toestellen, dakbeschotten, 
brandwerende bekleding, schoorsteenvoeringen, wanden, etc., het niet kunnen aanbrengen van schoorsteenvoering als gevolg van 
obstructies. Volta Limburg is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van boor- kapwerkzaamheden. Niet in de 
standaardinstallatie opgenomen is het aanpassen van elektra, zoals bijvoorbeeld het verzwaren van de meterkast.
Algemene voorwaarden
Op deze aanbieding zijn de Algemene Voorwaarden van Volta Limburg voor de verkoop en de Algemene Voorwaarden voor 
Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) van toepassing. Wij hebben deze voorwaarden als bijlage bij deze aanbieding gevoegd. 
Met het ondertekenen van deze aanbieding verklaart u kennis te hebben genomen van en gaat u akkoord met deze Algemene 
Voorwaarden.

Geldigheidsduur aanbieding
Deze aanbieding heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, gerekend vanaf de dagtekening.

Datum ondertekening 05-01-2021

Volta Limburg  Ondertekening

Klant:             

Handtekening
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Doorlopende machtiging SEPA

Volta Limburg

Breinderveldweg 5

6365 CM Schinnen

Incassant ID:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

1. aan Volta Limburg B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven

2. en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volta Limburg B.V.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land
IBAN
BIC

Plaats
Datum

Handtekening
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