Servicecontract voor BINNEN zwembad
(maandelijks 1x beurt).

Preventief maandelijks onderhoud van uw binnen zwembad en zwembad
installatie uitgevoerd door onze vakbekwame monteurs, zorgt er voor dat u
zonder zorgen uw gasten kunt laten genieten van uw zwembad.
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In onze service zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
1x per maand
• Het controleren en nazien van de pomp en filterinstallatie.
• Schoonmaken voorfilter pomp
• Terugspoelen van het filter.
• Het door middel van een elektronische testset controleren van de
waterkwaliteit.
• Regelen van pH/Chloor gehalte van het water (inclusief aanvullen
chemie, chemie wordt separaat gefactureerd).
• Bijvullen Flock dosering. (Chemie wordt separaat gefactureerd)
• Schoonmaken niveauregeling.
• IJken van de doseerinstallatie.
• Stofzuigen van het zwembad.
• Indien aanwezig: filter van luchtbehandeling verwisselen (1x per 3
maanden).
• Indien noodzakelijk kleine storingen verhelpen.
• Bijhouden van het logboek
Prijs per jaar (12 beurten):

Maand onderhoud is maatwerk. Voor een actuele prijs kunt u vrijblijvend een
offerte aanvragen. Bel 0111-651056 of stuur een email:
info@debadmeesters.com
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Voorwaarden:
• Het servicecontract wordt geacht te zijn aangegaan na ontvangst van het
ondertekende contract en de betaling van het verschuldigde bedrag.
• Deze worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht in januari van het
onderhoudsjaar en betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na
factuurdatum.
• Na het eerste jaar (2013) zijn de badmeesters gerechtigd de prijs voor deze
servicecontracten aan te passen overeenkomstig de toepasselijke
indexcijfers.
• Servicecontracten worden per jaar vooraf gefactureerd.
• Een servicecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt
telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar tenzij één van de
beide partijen voor de afloop van het kalenderjaar schriftelijk het contract
opzegt.
• Bij tussentijdse opzegging van het contract door de klant heeft men geen
recht op restitutie.
• Klant ontvangt een logboekkaart, deze dient bij de installatie te worden
bewaard. De monteur is verplicht deze bij elke beurt in te vullen.
• De badmeesters ontvangen van de klant een sleutel in bruikleen zodat de
monteur altijd toegang tot het zwembad en de zwembadinstallatie heeft. Het
spreekt voor zich dat de Badmeesters uiterst zorgvuldig en discreet met
deze sleutel zullen omgaan. Sleutel wordt zonder een uitdrukkelijke verzoek
van de klant niet aan derden afgegeven.
• Het zwembad wordt maandelijks onderhouden volgens een door de
Badmeesters op te stellen schema. Hier kan niet van worden afgeweken.
• Gebruiksmaterialen, onderhoudsmiddelen, chemicaliën en vervangingsonderdelen alsmede werkzaamheden met betrekking tot reparatie en/of
vervanging van onderdelen/ toebehoren zijn niet in bovenstaande prijzen
opgenomen en worden apart gefactureerd. Onderdelen welke defect zijn
geraakt en welke van essentieel belang zijn voor het in stand houden van de
waterbehandeling/waterkwaliteit mogen (tot een bedrag van € 1.000,=)
zonder overleg vooraf en/of prijsopgave door de badmeesters worden
vervangen. Het onder de werkzaamheden genoemde kleine storingen:
Hieronder worden verstaan: storingen welke binnen 15 minuten kunnen
worden verholpen.
• Met uitzondering van uitdrukkelijke instructies van de monteur wordt u
geacht geen werkzaamheden aan de installatie of met betrekking tot de
waterkwaliteit uit te voeren. Ingestelde waardes/filtertijden mogen niet
zelfstandig worden gewijzigd. Pompen en doseerinstallaties dienen tot het
einde van het seizoen aan te blijven staan.
• Op dit contract zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Mocht u
deze niet in uw bezit hebben dan kunt u deze eenvoudig downloaden van
onze internetsite www.debadmeesters.com

Datum:

_____ -_____ - 201_

Voor akkoord :

_____________________ (handtekening)
_____________________ (naam in blokletters)

