Tarief lijst vanaf 1/1/2018
Herstellingen sanitair:

van maandag – tot vrijdag tussen 8 en 17h exclusief feest - en brugdagen

Uurloon1 werkman voor aanleg of herstellen van leidingen, kranen en afvoeren

50€/uur+ btw

Verplaatsingskost (enkele rit)

2,5€/km+ btw

Materiaalkost op basis van gebruikte materialen en prijslijst leverancier
Onderhoud:

van maandag – tot vrijdag tussen 8 en 17h exclusief feest - en brugdagen

Uurloon1 technieker voor herstellingen aan verwarmingsketels, warmtepompen,

65€/uur+ btw

Ventilatie units en onderhoud van verwarmingsketel
Verplaatsingskost (enkele rit )

2,5€/km+ btw

Materiaalkost op basis van gebruikte materialen en prijslijst leverancier
Supplementen:
Supplement voor weekdagen na bovenvermelde uren

25%

Supplement voor zaterdagen en brugdagen tussen 8 en 18h

50%

Supplement voor zon en feestdagen tussen 8 en 18h

100%

Aflevering attesten:
Opmaak attesten bij onderhoud

35€ + btw

☐ woning is ouder dan 10 jaar
Handtekening:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Straat: ……………………………………………………………………………………………………
Postnr. + Gemeente: ………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………….
Type van ketel/warmtepomp: ….…………………………………………………………….
Serienummer ketel/warmtepomp: ………………………………………………………..
(Op de achterzijde vind je een aantal foto’s van waar je het serienummer (16 cijfers) zou kunnen terugvinden.)

Gelieve in te vullen en terug te sturen naar info@4technics.be of
per post naar 4Technics bvba, Zone Reme 11, 2260 Westerlo.
Uw persoonsgegevens worden door 4technics bvba verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die
wij met u hebben als gevolg van uw opdracht.
Via info@4technics.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent
met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000
Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.4technics.be of kan u via brief bij ons opvragen.
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Uurloon wordt gerekend vanaf aankomst bij klant tot vertrek bij klant, het eerste uur wordt altijd
volledig gerekend
4Technics bvba – Ring 104 – 2200 Noorderwijk
Zone Reme 11 – 2260 Westerlo

Positie typeplaatje voor serienummer :
Vitodens 100

Vitodens 222-W

Witte kap
eraf halen
en dan vind
je hier het
typeplaatje

Vitodens 222-F

Vitodens 333-F

Witte kap
eraf halen
en dan vind
je hier het
typeplaatje

Vitorond 200

Witte kap
eraf halen
en dan vind
je hier het
typeplaatje

Vitodens 200

Voor de overige types van ketels is het steeds op één van deze plaatsen dat je het plaatje kan
terugvinden.
Bij warmtepompen vind je het plaatje meestal aan de achterzijde van de warmtepomp. Bij
warmtepompen die aan de muur hangen, moet je ook de witte kap er eerst afhalen en zie je dan het
plaatje.
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