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Onderhoudscontract pompput
De ondergetekende, hierna « de klant », genaamd :
Naam, voornaam :
Adress :
Localité :
Tél Privé :
Tél Bureau :

N°
Fax :
Fax :

Indien van toepassing, vertegenwoordiger van de maatschappij:
Naam:
Adres :
Straat
Gemeente :
Tel :
BTW Nr:
Vertegenwoordiger onderhoud:

Nr
Postcode :
Fax :

Ondertekent bij deze een jaarlijks contract bij de firma ZUKO NV voor het onderhoud van een pompput die
op het volgende adres geplaatst is:
Adres:
Straat
Gemeente:
Tel:
Datum in dienstneming installatie:
Ouderdom gebouw: (op
datum van ondertekening meer dan 10 jaar
contract)

Nr
Postcode :
Fax :

minder dan 10 jaar

Het volgende tarief exclusief BTW is van toepassing bij de ondertekening van dit contract:
Onderhoud pompput met 1 pomp:
200 €/jaar
Onderhoud pompput met 2 pompen: 260 €/jaar
Extra kost - Verplaatsing indien >50km, minimum/bezoek:
Extra kost - Per extra pomp
Extra kost - Per extra pompput:
Extra kost – Bezoek voor noodgeval:

40 €
60 €
25 €
100 €

De vermelde kosten zijn geldig bij het ondertekenen van het contract. Deze tarieven kunnen jaarlijks bij
verlenging van het contract herzien worden volgens de variatie van de consumentenprijsindex.
De kost voor het onderhoud omvat de verplaatsingsksten en de werkuren voor volgende taken :
 Elektrische besturingskast + Programmatie
 Inspectie aanzuigleiding en persleiding
 Visuele en elektrische inspectie van de pompen.
 Inspectie van de pompput
 Inspectie van de geïnstalleerde alarmen.
 Onderhoudsrapport (per mail)
 Tips om de werking van de pompput te optimaliseren.
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ZUKO neemt minstens 2 weken op voorhand contact op met de verantwoordelijke van de installatie om een
afspraak te maken. Deze afspraak wordt bevestigd per mail. Het onderhoudsrapport en de factuur worden na
het onderhoud per mail opgestuurd. Deze dient bij ontvangst betaald worden op het rekeningnumer BE282100 4596 5120.
De deksels van alle pompputten moeten gemakkelijk toegankelijk zijn de dag van het onderhoud. Een 230 V
aanlsuiting moet op maximaal 25m beschikbaar zijn. Een tuinslang zal in de nabijheid van de te inspecteren
kuipen ter beschikking gesteld worden.
De werkuren voor reparaties, wisselstukken en onverwachte werken zullen aan onze standaardtarieven
aangerekend worden. Verplaatsingsonkosten zullen bijgerekend worden indien een tweede bezoek
noodzakelijk is.
In geval van een defect, garanderen wij dat één van onze technici zich binnen de 72 uren zal verplaatsen. De
technieker heeft altijd de meest gebruikte wisselstukken met zich mee.
Het contract kan opgezegd worden met een termijn van 3 maanden; zo niet, wordt het contract stilzwijgend
automatisch jaar na jaar verlengd.

Contract ondertekend voor akkoord in 2 exemplaren in

De Klant

, op

2018

ZUKO S.A.
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