NIEUW in Nieuwerkerk

Hoopt u op een
strenge winter
of juist niet?
Een strenge winter of niet, in beide gevallen is het belangrijk dat uw
CV-ketel goed functioneert. Iedere CV-ketel heeft onderhoud nodig, want
hoe zuinig uw ketel ook is, dit is geen garantie op storingsvrij stoken.
Regelmatig onderhoud voorkomt
storingen en zorgt voor veilig en
optimaal stoken. Ook uw verzekering
verwacht van u, dat u uw apparatuur
laat onderhouden.

Wat is CV-onderhoud?
 Het reinigen van de CV-ketel;
 het controleren van de afstellingen van
de ketel volgens opgave fabrikant;
 het afstellen van de CV-ketel met gebruikmaking van de juiste apparatuur;
 het controleren van gasdelen in de ketel
op gasdichtheid;
 het visueel controleren van de rookgasafvoer;
 het bijvullen van de installatie.

Afspraak maken?
Herman Kik
06 2076 2557 / info@kikcv.nl
www.kikcv.nl

Wist u bijvoorbeeld dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw binnengasleiding? Bel daarom vandaag nog
voor het maken van een afspraak
voor onderhoud aan uw CV-ketel.

NIEUW in Nieuwerkerk

Gasleidingen
Ook de gasleidingen in uw woning
kunnen op verzoek worden
gecontroleerd en beproefd op gasdichtheid. Wist u bijvoorbeeld dat het
raadzaam is om de rubber gasslang
van uw kooktoestel om de 7 jaar te
laten vervangen?

Nieuwe CV-ketel
Kik CV-onderhoud & service levert
en monteert ook nieuwe CV-ketels.
Laat u niet van de wijs brengen door
schreeuwerige advertenties waarin
u op afstand een aanbieding wordt
gedaan. De kans is aanwezig dat u
hier later spijt van krijgt. Vergeet niet
dat advies, nazorg en service erg

belangrijk zijn. Voor een passende
oplossing kom ik vrijblijvend bij u
thuis de situatie opnemen en kijk ik
welke CV-ketel het beste bij u past.
Ook voor het vervangen van
lekkende radiatorkranen kom ik graag
bij u langs.

Kosten
Kik CV-onderhoud & service rekent
voor een onderhoudsbeurt van uw
CV-ketel € 55,00 (incl. BTW en excl.
gebruikt materiaal). Verder worden
geen voorrijkosten in rekening gebracht. Naast losse onderhoudsbeurten is het ook mogelijk uw onderhoud
in abonnementsvorm af te nemen,
zo voorkomt u dat u uw periodieke
onderhoud aan uw ketel vergeet.

Wat betekent Kik CVonderhoud en service?
 Ruim 25 jaar ervaring op het gebied
van CV-onderhoud;
 flexibel, ook afspraken buiten reguliere
werktijden mogelijk;
 persoonlijk;
 vertrouwd gezicht, afkomstig uit
Nieuwerkerk;
 scherp geprijsd, geen voorrijkosten.

Afspraak maken?
Herman Kik
06 2076 2557 / info@kikcv.nl
www.kikcv.nl

Kik CV-onderhoud & Service is officieel
dealer van Vaillant.

