
‘‘Remeha levert producten die gedurende vele jaren onopgemerkt en ongestoord 
warmte moeten leveren. Hiervoor is het essentieel dat de noodzakelijke  
inspectie- en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd op de juiste momenten door 
specialisten. Remeha kan u hier in volledig ontzorgen.’’

Remeha Ontzorgt!

Contracten 
Quinta Pro casade, GAS 210 / 310 / 610 ECO Pro en  GAS 220 Ace



DOELSTELLING RESULTAAT

› Maximale 
betrouwbaarheid
› Garantie op de 

functionele werking
› Ontzorgen van de 

installateur

AANVRAAG
Aanvraag van de overeenkomst bij 

uw accountmanager of  

Remeha After Sales.

NULMETING
Remeha voert een nulmeting uit en 

brengt de gehele situatie in kaart.

CONTRACT
Het contract wordt opgemaakt en 

afgesloten met de installateur

WERKZAAMHEDEN
Remeha neemt contact op   

wanneer er werkzaamheden  

uitgevoerd moeten worden.

Maximaal warmte- 
plezier gedurende de 
volledige levensduur 

van het toestel.

Altijd Remeha B.V. specialisten die het werk uitvoeren

Remeha Ontzorgt! 
Remeha Ontzorgt! zijn overeenkomsten die 

de installateur met Remeha kan afsluiten. 

Afhankelijk van het gekozen pakket voert 

Remeha diensten uit voor een vaste prijs 

per jaar.

STAANDE KETELS

› 5 jaar

› 10 jaar

› 15 jaar 

QUINTA CASCADE

› 5 jaar

› 10 jaar



Altijd Remeha B.V. specialisten die het werk uitvoeren

1. Onderhoud basis
 

Dit pakket is gericht op preventief onder-

houd. Een Remeha specialist zal ieder jaar 

het periodiek onderhoud uitvoeren aan de 

warmteopwekker.

 

 

Dit pakket bevat: 

› Periodiek onderhoud

› Noodzakelijk te vervangen onderdelen bij  

   het standaard onderhoud

2. Onderhoud extra
 

In dit pakket is zowel het preventief als 

correctief onderhoud opgenomen. Dit wil 

zeggen dat wij het periodiek onderhoud 

uitvoeren maar ook de 2e lijns storingen en 

reparaties.  

 

Dit pakket bevat:

› Periodiek onderhoud

› Reparaties

› Benodigde onderdelen van zowel  

   reparaties als periodiek onderhoud

3. Verplichte inspecties 

Naast het onderhoud kennen we in Neder-

land ook de wettelijk verplichte inspecties. 

 

 

Dit pakket bevat: 

› EBI (Eerste bijzondere inspectie)

› PI (Periodieke inspectie)

› EBI gasleiding scope 7a

› PI gasleiding scope 7a

4. All-in oplossing 

Het All-in pakket is een combinatie van 

pakket 2 en 3. Het doel van de All-in  

oplossing is om maximaal te ontzorgen.  

 

Dit pakket bevat:

› Periodiek onderhoud

› Reparaties

› Benodigde onderdelen van zowel  

   reparaties als periodiek onderhoud

› EBI (Eerste bijzondere inspectie)

› PI (periodieke inspectie)

› EBI gasleiding scope 7a

› PI gasleiding scope 7a



remeha.nl

Voorwaarden

Voor meer informatie of het aanvragen van een overeenkomst 

kunt u contact opnemen met Aftersales@remeha.nl of uw 

accountmanager

T +31 (0)55 549 6969 

E Aftersales@remeha.nl

Remeha B.V. 
Marchantstraat 55 
7332 AZ Apeldoorn 
P.O. Box 32 
7300 AA Apeldoorn

› Het uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de eerstelijnsservice door de contractant  
   wordt verricht en na schriftelijke opdracht van de contractant de tweedelijnsservice door  
   Remeha B.V.

› Remeha B.V. zal binnen 1 werkdag na aanmelden, telefonisch of schriftelijk een afspraak 
   maken.

› Werkzaamheden die voortvloeien uit externe factoren die de correcte werking van de 
   warmteopwekker(s) negatief beïnvloeden, zijn uitgesloten in deze overeenkomst. Voor zover 
   deze toch door Remeha B.V. worden verricht, zal Remeha B.V. deze conform de op het 
   moment van verrichten geldende tarieven aan contractant in rekening brengen;

› De warmteopwekker(s) dienen te worden geïnstalleerd en toegepast conform technische 
   specificaties zoals omschreven in de technische documentatie. Deze wordt bij ieder product 
   door Remeha B.V. meegeleverd en is bovendien altijd opvraagbaar op www.remeha.nl/
   professional;

› Overeenkomst 2, 3 en 4 zijn af te sluiten bij nieuwe warmteopwekker(s) tot 1 jaar na plaatsing. 

› Voor het afsluiten van een overeenkomst zal Remeha altijd de situatie in kaart brengen.

› De genoemde fee is vast tot het einde van deze overeenkomst en is exclusief btw;

› Deze overeenkomst treedt pas in werking indien en zodra Remeha B.V. naar haar 
   tevredenheid op de locatie van de (eind)gebruiker van de warmteopwekker(s) een nul-meting  
   heeft kunnen uitvoeren;

› Bij wijzigingen in of aan de stookruimte is de contractant verplicht deze onverwijld te melden  
   aan Remeha B.V. aftersales@remeha.nl;

› Op deze overeenkomst zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Remeha  
    B.V. van toepassing. Deze zijn tevens te vinden op:  
    www.remeha.nl/professional/algemeen/verkoop--en-leveringsvoorwaarden


