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Beste, 
 
U heeft bij ons een onderhoudsabonnement voor uw cv-ketel op uw adres. Dat is een slimme keuze, want bij 
regelmatig onderhoud is er minder kans op storing, gaat het toestel langer mee én blijft hij zuinig en veilig 
werken.  
 
Uw huidig onderhoudsabonnement voor uw ketel bieden wij per 1 januari 2020 niet meer aan. Dit komt 
omdat de afspraken met de bewonersvereniging over uw huidige onderhoudsabonnement aflopen. U wordt 
automatisch per 1 januari 2020 omgezet naar een nieuw onderhoudsabonnement. Ondanks dat de afspraken 
met de bewonersvereniging aflopen, blijven we wel de 10% ledenvoordeel op uw nieuwe onderhoudscontract 
hanteren. 
 
Wat betekent dit precies 
Op basis van uw huidige onderhoudsabonnement, wordt uw onderhoudsabonnement per 1 januari 2020 
omgezet naar het grotendeels vergelijkbare KetelComfort Standaard®. U ontvangt bij KetelComfort 
Standaard om het jaar onderhoud en net als bij uw huidige abonnement staan wij bij storingen voor u klaar. 
De onderhoudskosten voor uw cv-ketel wijzigen naar € 8,06 per maand.  
 
Wilt u een ander onderhoudsabonnement of wilt u opzeggen (zonder kosten)? Geef dit dan voor 1 januari 
2020 aan ons door via 088 - 8 955 000. 
 
Uw huis lekker warm én veilig met KetelComfort Standaard® 
-Om het jaar onderhoud door een Enecomonteur 
-24/7 telefonisch bereikbaar bij storingen 
-Bij onderhoud voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen 
-Bij storingen voorrijkosten en arbeidsloon inbegrepen 
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Nieuws over uw onderhoudsabonnement 

 



 

De verschillende soorten KetelComfort abonnementen 
KetelComfort 
abonnement 
 

Prijs Onderhoud 
 

Storingsdienst 
 

Materiaalkosten 
cv-ketel bij storing 
 

KetelComfort 
Basis 

€ 5,81 Inclusief, om 
het jaar 
onderhoud 

Exclusief Exclusief 

KetelComfort 
Standaard 

€ 8,06 Inclusief, om 
het jaar 
onderhoud 

Inclusief 
(voorrijkosten, 
arbeidsloon) 

Exclusief 

KetelComfort 
Standaard Plus 

€ 12,11 Inclusief, 
jaarlijks 
onderhoud 

Inclusief 
(voorrijkosten, 
arbeidsloon) 

Exclusief 

KetelComfort 
Top 

€ 10,76 Inclusief, om 
het jaar 
onderhoud 

Inclusief 
(voorrijkosten, 
arbeidsloon) 

Inclusief tot € 250 

KetelComfort 
Top Plus 

€ 14,81 Inclusief, 
jaarlijks 
onderhoud 

Inclusief 
(voorrijkosten, 
arbeidsloon) 

Inclusief tot € 250 

 
Vragen? 
Wij nemen contact met u op als het tijd is voor het onderhoud. Wilt u meer weten over KetelComfort?  
U kunt ook altijd contact opnemen met onze Klantenservice via 088 – 8 955 000. Wij zijn bereikbaar op 
werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur (u betaalt uw gebruikelijke belkosten). U vindt uw nieuwe voorwaarden en 
productvoorwaarden bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Hans Peters 
Directeur consumenten 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt altijd zonder opzegboete kiezen voor een ander onderhoudscontract of opzeggen. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van 30 

dagen. 
 


