
 

 

 

Actievoorwaarden Nefit Trendline cv ketel incl. installatie! 
 

 

De actieprijs van € 2.650,- is inclusief: 

- Nefit Trendline HRC25 CW4 

- Nieuwe dakdoorvoer 

- Nieuwe handbediende thermostaat Nefit Moduline 1010 

- Nieuw expansievat incl. beugel 

- Nieuwe gaskraan 

- Nieuwe vulkraan cv-zijdig 

- Nieuwe vulslang set 3 m.  

- Nieuwe inlaatcombinatie 

- Nieuwe vulkraan waterzijdig 

- Nieuw overstortventiel 

- Nieuwe rookgasafvoer volgens de eisen van de CO certificering 

- Rookgasmeting volgens de eisen van de CO certificering 

- Aansluiten van het leidingwerk op de cv ketel binnen 1 meter van het toestel 

- Arbeidsuren 

- Voorrijkosten 

- Demonteren en afvoeren van de oude cv ketel  

- BTW 

 

Toeslagen op de actieprijs: 

- U heeft het zwaardere type Nefit Trendline HRC 30 CW5 nodig  toeslag € 150,00 

- U wilt een 25 liter expansievat      toeslag  €   25,00 

- U wilt een 35 liter expansievat      toeslag  €   75,00 

- Extra leidingwerk, rookgas- en luchtbuizen    toeslag €   30,00 p/m 

- Caleffi vuilafscheider        toeslag € 150,00 

(vuilafscheider is niet inbegrepen maar wordt wel ten zeerste 

aanbevolen, deze verlengt de levensduur van uw cv ketel en 

voorkomt storingen) 

- Slimme thermostaat Bosch Easy Control    toeslag € 220,00 

 

Voor het controleren en beoordelen van de situatie hebben wij foto’s nodig.  

Wij vragen u ons een foto te doen toekomen van: 

- De ruimte waarin de cv ketel zich bevindt 

- Totaalaanzicht van de huidige cv ketel 

- Het leidingwerk onder de ketel 

- Dak doorvoer binnen en buiten 

- De thermostaat of regelaar in de woonkamer 

 

Installatiebedrijf ter Beek onderscheidt twee soorten installaties: 

Een standaard installatie en een niet-standaard installatie.  

Een niet-standaard installatie is een installatie die niet voldoet aan de onderstaande voorwaarden 

welke omschreven staan bij de standaard installatie. 

Bij een niet-standaard installatie zal de offerte hierop aangepast worden en zal de prijs afwijken van 

de actieprijs.   

 



 
 

 

 

 

 

Standaard installatie:  

- De bestaande HR dakdoorvoer bevindt zich binnen 1 meter van de cv ketel 

- De bestaande ketel is een combiketel (warm tapwater en verwarming) 

- De bestaande rioolaansluiting bevindt zich binnen 1 meter van de cv ketel 

 

Bij het afwijken van de standaard installatie rekenen wij de volgende kosten: 

- U heeft een geveldoorvoer i.p.v. een dakdoorvoer   toeslag €   50,00   

- U heeft geen verticale dakdoorvoer maar een prefab schoorsteen via offerte 

- U heeft geen verticale dakdoorvoer maar een combinatiedoorvoer 

met ventilatie-aansluiting       toeslag € 130,00 

- U heeft geen verticale dakdoorvoer maar een flexibele rookgasafvoer 

door een schacht       via offerte 

 

Overige voorwaarden 

- Deze actie is alléén gelding in Bunschoten- Spakenburg en Eemdijk. 

- Het nieuwe cv toestel en de doorvoer zullen altijd op dezelfde locatie worden geïnstalleerd. 

- Bij het vervangen van de dakdoorvoer blijft uw huidige loodslab gehandhaafd. 

- Wanneer onze installateurs op het installatieadres aanwezig zijn en de installatie kan door 

één van de volgende oorzaken niet plaatsvinden dan zal € 150,- in rekening worden gebracht: 

o Klant is niet aanwezig en deur wordt niet open gedaan. 

o Gaskraan kan niet worden afgesloten. 

o Hoofdkraan van het water kan niet worden afgesloten. 

o Dak of gevel niet bereikbaar om de doorvoer te vervangen (bij zware regen, wind en 

sneeuwval worden deze kosten uiteraard niet in rekening gebracht). 

o De werkruimte om de cv ketel is niet vrij om het werk uit te voeren.  

- Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Techniek Nederland van 

toepassing.  


