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Hierbij ontvangt u van ons geheel vrijblijvend een offerte voor het leveren en monteren van een 
nieuwe cv-ketel. 

Deze moderne HR-ketel geeft 13 liter water per minuut, voldoende voor het gebruik van een 
normale douche en kraan tegelijk en met 25 KW een cv-ketel die het vermogen heeft om een ruime 
eengezinswoning te verwarmen. Tevens is de ketel voorzien van een modulerende AA-label pomp.

De werkzaamheden bestaan uit:
- Het aftappen van de installatie
- Het demonteren en afvoeren van uw bestaande ketel
- Het afpersen van de bestaande gasleiding
- Het plaatsen van de nieuwe Remeha HR-ketel op de plaats van de huidige ketel
- Het plaatsen en aansluiten van een nieuwe thermostaat
- Het aansluiten van de HR-ketel op de bestaande gasleiding
- Het aansluiten van de HR-ketel op de bestaande  waterleidingen
- Het vullen, ontluchten en inregelen van de HR-ketel op het bestaande systeem
- Het aansluiten van de rookgasafvoer en lucht toevoer na het vervangen van de rookgasafvoer

Levering en montage zijn inclusief:
Expansievat, gaskogelkraan, inlaatcombinatie, vulaftapkraan en vulslangset. 
Leidingwerk, koppelingen en klein materiaal om compleet op te leveren

Voorwaarden 
- Er is een afvoer aanwezig voor condenswater en de ketel komt op dezelfde plaats te hangen
- De bestaande rookgasafvoer is geschikt voor HR ketels
- Korting geldig i.c.m. collectieve afname via de VVE (€ 10,- korting per ketel, oplopend tot € 100,-
per ketel) 
- Remeha geeft 2 jaar garantie op onderdelen van de ketel en 10 jaar op de warmtewisselaar
- Geldig i.c.m een Warmland service deal (voor 2 jaar, daarna maandelijks opzegbaar)
- Warmland geeft 18 maanden garantie op de installatie
- In de prijs is meegenomen dat Warmland de oude cv-ketel mag afvoeren

Optioneel leverbaar tegen meerprijs:
- Levering en montage iSense klokthermostaat € 75,-
- Levering en montage E-twist slimme thermostaat € 149,-
- Levering en montage Flamco Clean Smart 22mm vuilafscheider € 105,-
- Levering en montage CO-melder € 52,50
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Standaard Service Deal:
Bij Warmland sluit u standaard een service deal af van € 3,95 per maand. Hiermee betaalt u het 
onderhoud dat wij periodiek aan de cv-ketel doen, de eerst keer komen wij al binnen 2 jaar. Daarna 
komen wij de ketel één keer in de 2 jaar onderhouden. 

All-in Service deal:
Met een All-in Service Deal van Warmland bent u ervan verzekerd dat u nooit onverwachte kosten 
krijgt. U betaalt hiervoor slecht € 7,95 per maand, aantoonbaar het goedkoopst in Nederland. Over 
15 jaar bespaart u met een All-in service deal van Warmland tot € 900,- op andere aanbieders.

OK-CV:
Warmland is OK CV gecertificeerd, dit is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die 
voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label uw cv-
ketel installeren en onderhouden. 

Voorjaars actie:
Als u kiest voor een Warmland all-in service deal ontvangt u of de vuilafscheider of de Remeha 
Etwist thermostaat (t.w.v. € 149,-) gratis!

Consumentenbond:
In de nieuwste test van de consumentenbond staat de Tzerra Plus weer met 2 ketels in de top 3! 

Betaling:
Pas als u tevreden bent over de uitgevoerde werkzaamheden sturen wij u een factuur. U mag deze 
binnen 8 dagen betalen.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, bel ons gerust als u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Warmland | cv-ketels
085-4016363
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Specificatie kosten
 

Ex BTW BTW Totaal
 
1,00 REMEHA TZERRA PLUS 28C CW4 668,60€ 140,40 809,00€ 21
1,00 Ketelaansluitset compleet 74,38€ 15,62 90,00€ 21
1,00 Remeha qSense 0,00€ 0,00 0,00€ 21
1,00 Arbeidsloon montage ketel 247,93€ 52,07 300,00€ 21
1,00 Rookgasmateriaal binnen vervangen 30,99€ 6,51 37,50€ 21
-1,00 Collectiviteitskoring -82,64€ -17,35 -99,99€ 21

_____________
Totaal Offerte Remeha Tzerra Plus 28C CW4 939,26€ 197,25€ 1.136,51€

============

 

Waarom Warmland 

De beste kwaliteit Remeha ketels
Laagste prijs garantie
Goedkoopste service deals van Nederland
OK-CV gecertificeerd 
Alleen eigen, zelf opgeleide monteurs
Beoordeeld met een 9,2 op onafhankelijke websites klantenvertellen.nl en Werkspot

Op de installatie door Warmland gelden de installatievoorwaarden van de Uneto-VNI. Warmland is 
tevens aangesloten bij KvINL en gecertificeerd door OK-CV
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