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Het comfort van
regelmatig onderhoud
Lagere energiefactuur en langere levensduur
Een regelmatig onderhoud verlaagt de prijs van je
energiefactuur. Bovendien blijft het rendement van je
toestel gegarandeerd en verhoogt het de levensduur.
Minder risico op defecten of storingen
Niets is zo vervelend als een defect of storing tijdens
de wintermaanden. Door je installatie regelmatig te
laten onderhouden, ben je zeker van een optimale
werking.
Comfortabele service
Voor klanten met een onderhoudscontract maken wij
het nog gemakkelijker. Zij worden namelijk door ons
gecontacteerd wanneer hun toestel aan onderhoud
toe is. Via onze website webbooking.bosch-climate.be
kun je eenvoudig online een afspraak maken.

Onderhoudscontract afsluiten
Sluit eenvoudig een onderhoudscontract af via onze
website webbooking.bosch-climate.be. Plan een
onderhoud en duid aan dat je interesse hebt in een
onderhoudscontract. Een erkende technieker van
Bosch Climate voert het onderhoud uit en sluit het
contract samen met je af.
Algemene voorwaarden
Onze onderhoudscontracten zijn onderhevig aan
algemene voorwaarden. Je kunt deze raadplegen op
onze website of wij kunnen ze op aanvraag toesturen.

Maak online een afspraak
voor een onderhoud via
webbooking.bosch-climate.be

Beperkte CO-uitstoot
Een vakkundig onderhoud zorgt voor een veilig
toestel. Dit zorgt voor een beperkte CO-uitstoot, wat
belangrijk is voor het milieu en voor je gezondheid.
Korting op wisselstukken
Klanten krijgen bij ieder contract korting op
wisselstukken bij herstellingen en onderhoud.
Wettelijk in orde dankzij het attest
Het onderhoud van je verwarmingsketel is
wettelijk verplicht. Bovendien verplichten sommige
brandverzekeringen een regelmatig onderhoud.

2

Onderhoudscontracten

Onderhoudscontracten

3

Onderhoudscontracten
verwarmingsketels
c-Light

c-Easy

c-Smart

c-Relax

2-jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

























15%

15%

15%

100%









weekendtarief

weekendtarief

weekendtarief

weekendtarief

15%

15%

15%

15%

Toestel jonger dan 2 jaar

€ 166

€ 159

€ 177

€ 208

Toestel is tussen 2 en 5 jaar oud

€ 172

€ 166

€ 190

€ 247

Toestel is tussen 5 en 8 jaar oud

€ 184

€ 177

€ 207

€ 300

Toestel is ouder dan 8 jaar

€ 195

€ 190

/

/

Type contract
Betalings- en onderhoudsfrequentie
Aflevering wettelijke attesten
Inbegrepen bij onderhoud
Dichtingsringen
Ontstekingspen
Ontkalking van het toestel
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken
Werkuren en verplaatsingskosten
Herstelling op zaterdag (zie algemene voorwaarden)
Korting op vervanging van thermostaat, pompgroep of
ingebouwde boiler van het merk Junkers/Bosch*
Prijs (**) (excl. btw)

Opties
meerdere circuits: € 58
(bv. cv-ondersteuning en
zwembadondersteuning)

1 circuit: € 47
(bv. enkel cv-ondersteuning)

Solar Check
Verwarmingsaudit

€ 46

(*) Bij eventuele vervanging, wordt er geen verplaatsingskost aangerekend bij
c-Smart of c-Relax.
(**) Onderhoudscontracten zijn niet van toepassing op Cerapur Aero condensatieketels.
(Onderhoud mogelijk in regie.) De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan
indexering. Ze dienen verhoogd te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6%
of 21%, al naargelang je woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd
btw-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
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Onderhoudscontracten
badverwarmers op gas
Type contract
Betalings- en onderhoudsfrequentie

b-Light

b-Easy

b-Smart

b-Relax

2-jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

















15%

15%

15%

100%

Inbegrepen bij onderhoud
Dichtingsringen
Ontstekingspen
Ontkalking van het toestel
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken









weekendtarief

weekendtarief

weekendtarief

weekendtarief

Toestel jonger dan 2 jaar

€ 116

€ 103

€ 121

€ 149

Toestel is tussen 2 en 5 jaar oud

€ 126

€ 116

€ 138

€ 161

Toestel is tussen 5 en 8 jaar oud

€ 138

€ 126

€ 153

€ 191

Toestel is ouder dan 8 jaar

€ 149

€ 138

/

/

Werkuren en verplaatsingskosten
Herstelling op zaterdag (zie algemene voorwaarden)
Prijs (*) (excl. btw)

(*) Onderhoudscontracten zijn niet van toepassing op CelsiusPur badverwarmers.
(Onderhoud mogelijk in regie.) De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan
indexering. Ze dienen verhoogd te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6%
of 21%, al naargelang je woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd
btw-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
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Onderhoudscontracten
Solar installaties

Type contract

Betalings- en onderhoudsfrequentie

s-Easy
1 kring

s-Easy
2 kringen

s-Easy
3 kringen

(bv. Solar boiler)

(bv. Solar boiler en
zwembad)

(bv. Solar boiler,
zwembad en buffervat)

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks
















15%

15%

15%







weekendtarief

weekendtarief

weekendtarief

15%

15%

15%

€ 152

€ 152

€ 193

€ 5 / liter

€ 5 / liter

€ 5 / liter

€ 84

€ 84

€ 84

Inbegrepen bij onderhoud
Controle Solar vloeistof
Controle bedrijfsdruk
Controle hydraulische werking
Visuele inspectie collectoren
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken
Werkuren en verplaatsingskosten
Herstelling op zaterdag (zie algemene voorwaarden)
Korting op glycol (indien vervanging noodzakelijk)
Prijs(*) (excl. btw)

Opties
Glycol voor vlakke panelen en vacuümbuiscollectoren
Vervangen glycol (werkuren)
(*) Onderhoudscontracten zijn niet van toepassing op Ceapur Aero condensatieketels.
(Onderhoud mogelijk in regie). De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering. Ze dienen verhoogd te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%,
al naargelang je woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd btw-tarief
voor renovatie van een bestaande woning.
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Onderhoudscontracten
warmtepompen
Type contract

w-Easy

Betalings- en onderhoudsfrequentie

jaarlijks

Inbegrepen bij onderhoud












Controle algemene toestand installatie
Controle elektrische verbindingen en leidingen
Functiecontrole
Controle filters, demonteren en reinigen
Controle expansievaten op lekken en corrosie
Controle systeemdrukken en eventueel bijvullen
Controle parameters
Controle buitenunit
Lekdichtheidscontrole
Aanmaak en aanvulling logboek
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken

15%



Werkuren en verplaatsingskosten
Korting op glycol (indien vervanging noodzakelijk)

15%

Prijs (*) (excl. btw)
€ 218

(*) De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering. Ze dienen verhoogd
te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al
dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie van een
bestaande woning.
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Onderhoudscontracten
condenserende stookolieketels
Type contract

m-Easy

Betalings- en onderhoudsfrequentie

jaarlijks

Inbegrepen bij onderhoud









Reiniging warmtewisselaar
Reiniging condensatiewarmtewisselaar
Reiniging brander
Controle sproeier, eventueel vervanging
Afregeling brander
Controle parameters en werking
Aflevering van het verbrandings- en reinigingsattest
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken

15%



Werkuren en verplaatsingskosten
Korting op glycol (indien vervanging noodzakelijk)

15%

Prijs (*)
€ 213

(*) De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering. Ze dienen verhoogd
te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al
dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie van een
bestaande woning.
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Onderhoudscontracten
airco’s voor particulieren
Type contract

a-Easy 1 IDU

a-Easy 2 IDU

a-Easy 3IDU

a-Easy 4 IDU

a-Easy 5 IDU

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks



















































Betalings- en onderhoudsfrequentie
Inbegrepen bij onderhoud
Reinigen van de mantel buitenunit
Controle elektrische aansluitingen
Reinigen fijn-filters binnenunit
Vervangen van katalysatorfilter en biofilter
Controle condensafvoer
Reinigen mantel binnenunit
Controle werking van de installatie
Bij een herstelling
Werkuren en verplaatsingskosten
Herstelling op zaterdag (zie algemene voorwaarden)

weekendtarief weekendtarief weekendtarief weekendtarief weekendtarief

Korting op wisselstukken

15%

15%

15%

15%

15%

Katalysatorfilter

100%

100%

100%

100%

100%

Biofilter

100%

100%

100%

100%

100%

€ 119

€ 139

€ 159

€ 179

€ 199

Prijs (*) (excl. btw)

(*) De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering. Ze dienen verhoogd
te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al
dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie van een
bestaande woning.
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Onderhoudscontracten
airco’s voor professionelen
Type contract

a-Pro 1 IDU

a-Pro 2 IDU

a-Pro 3IDU

a-Pro 4 IDU

a-Pro 5 IDU

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks



















































Betalings- en onderhoudsfrequentie
Inbegrepen bij onderhoud
Reinigen van de mantel buitenunit
Controle elektrische aansluitingen
Reinigen fijn-filters binnenunit
Vervangen van katalysatorfilter en biofilter
Controle condensafvoer
Reinigen mantel binnenunit
Controle werking van de installatie
Bij een herstelling
Werkuren en verplaatsingskosten
Herstelling op zaterdag (zie algemene voorwaarden)

weekendtarief weekendtarief weekendtarief weekendtarief weekendtarief

Korting op wisselstukken

15%

15%

15%

15%

15%

Katalysatorfilter

100%

100%

100%

100%

100%

Biofilter

100%

100%

100%

100%

100%

€ 125

€ 155

€ 179

€ 205

€ 229

Prijs (*) (excl. btw)

(*) De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering. Ze dienen verhoogd
te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang je woning al
dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd btw-tarief voor renovatie van een
bestaande woning.
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Wil je graag meer weten?

2022-02

www.service.bosch-climate.be
015 / 46 57 00

