
Overkopen toestel excl. service contract
U wilt het door u gehuurde toestel INTERGAS XTREME HR COMBI 36 CW5 CONC 60/100 graag kopen. U kunt het toestel kopen 
voor een bedrag van € 1972,87. 
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Graag wil ik gebruik maken van het aanbod van Volta Limburg voor de aankoop van het huurtoestel INTERGAS XTREME HR 
COMBI 36 CW5 CONC 60/100 tegen de prijs van € 1972,87.
Met het ondertekenen van dit aanbod ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden verkoop en installatie en Algemene 
Voorwaarden voor Consumenten (AVIC).

In onderstaande tabel staat de opbouw van dit bedrag weergegeven:

Prijs opbouw Overkopen toestel excl. 
service contract

Restwaarde toestel € 1465,71

Resttermijnen contract over 37 maanden € 432,16

Administratiekosten € 75,00

De eenmalige investering voor u bedraagt: € 1972,87

Vindt u ons aanbod interessant? Wij vragen u binnen één maand te reageren, hierna vervalt helaas het aanbod. U kunt het 
ingevulde formulier terugsturen naar Volta Limburg in bijgaande antwoordenveloppe (postzegel niet nodig).

Heeft u nog vragen?
Bel ons gerust via 088 – 027 89 20. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur of op zaterdag tussen 
09.00 en 13.00 uur. Of stuur een e-mail naar commerciëlebinnendienst@voltalimburg.nl. We geven graag antwoord op uw 
vragen. 

Een gevoel van warmte met Volta Limburg
Bij Volta Limburg kunt u rekenen op veilige, betrouwbare producten waarmee u extra geniet van uw huis. We geven deskundig 
advies en de allerbeste service. En mocht er eens wat misgaan, wordt het altijd opgelost. Daar zorgen wij voor. Want u thuis 
voelen, doet u als u weet dat het goed zit. 
Volta Limburg voelt altijd beter 

FORMULIER WIJZIGING HUUROVEREENKOMST 50156431    
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Algemene Voorwaarden Overkopen toestel excl. service contract
Op deze aanbieding zijn van toepassing: de Algemene Voorwaarden verkoop en installatie en Algemene Voorwaarden voor 
Consumenten (AVIC) Volta Limburg. Via deze link kunt u de voorwaarden inzien https://www.voltalimburg.nl/algemene-
voorwaarden/. 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 
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