
                                                                                                

Pagina 1 

 

                                                                                                                                           

 

Eerste ingebruikname + het eventuele daaropvolgende 

onderhoudscontract (eerste 3 maanden gratis) 

Exclusief aanbod van MKE voor Globe-fire Pelletkachels. Omdat voor het langdurig en veilig functioneren 

van een Globe-fire Pelletkachel, net als andere pelletkachels, er aan bepaalde eisen moet worden voldaan 

biedt MKE een eerste ingebruikname aan.  

Eerste ingebruikname:  

Plan voldoende tijd in voor een eerste ingebruikname. 

- Aanpassing van de kachel aan de schoorsteentrek.  

- Aanpassing van de kachel aan de ruimte die deze moet verwarmen.  

- Uitleg voor de reiniging van de kachel.  

- Uitleg over het vlammenbeeld. 

- Uitleg over de brandstof (wat zijn goede pellets voor uw situatie en wat zijn slechte pellets) 

Deze ingebruikname wordt aangeboden voor €195,- dit is inclusief BTW. Bij voorkeur contante betaling 

aan de installateur.  

Daaropvolgende onderhousdcontract (eerste 3 maanden gratis)  

Voor klanten waarbij de eerste ingebruikname is gedaan door MKE Energietechnick GmbH is het mogelijk 

om een onderhoudscontract aan te gaan voor een periode van 3 jaar met jaarlijks onderhoud inclusief 

gratis vervanging van defecte onderdelen.  

Dit onderhoudscontract wordt aangeboden tegen een speciale prijs van €17,50 per maand. De prijzen zijn 

inclusief reiskosten, materiaalkosten, benodigde software, gereedschap en loon.  

Op de volgende pagina vindt u het voorbeeld van de onderhoudsovereenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

Pagina 2 

 

 

Contract Onderhoud Pelletkachel 

Bij aanvaarding van deze overeenkomst ontstaat een rechtsgeldige verbintenis.  

MKE-Energietechnik GmbH voert in het kader van deze overeenkomst, voor de duur van 3 jaar, het 

onderhoud van uw Pelletkachel uit.  

De contractvoorwaarden worden uitvoerig beschreven op pagina 2 en 3. 

Bij een aanvaarding van de overeenkomst word door beide partijen met deze contractvoorwaarden 

ingestemd.  

Begindatum contract:         .......  --- ....... --- .......... 

Contractduur:         3 jaar 

Maandelijks, vast bedrag:     €  ........ , ..... 
(Incl. BTW) 
 
Bijzondere voorwaarden:     De eerste 3 maanden kosteloos, mits de eerste testbrand door                                 
Globe-fire                                MKE-Energietechnik GmbH is doorgevoerd. 
 
Betaalwijze:                            Periodieke overboeking (maandelijks) op de bankrekening van  
                                                  MKE- Energietechnik GmbH  
 
Contractssubject:                  Pelletkachel Globe-fire 
 
 
Model – Serie Nr.:     ...........................      ---     ........................................................ 
 
 
Datum eerste betaling:        ....... --- ...... --- .......... 
 
 
Verdragsaanvaardende partij: 
                                                        Handtekening: 
Naam:                  ______________________________ 
 
Straat/Nr.:          _______________________     _____ 
 
P.code/Plaats:   _______      _____________________                  
 
Land/Tel.Nr. :    _______      _____________________                 .............................................. 
 
 
 
 
Verdragsaanbiedende partij:           Handtekening: 
 
 
MKE-Energietechnik GmbH     
                                                                                                         
                                                                                                                
                                                                                                                .............................................. 
 
U stemt hiermee in dat uw data opgeslagen mag worden voor intern gebruik van: 
 MKE-Energietechnik GmbH en Globe-fire Ch. Leibfried GmbH. 
 Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden.  
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                                                         Onderhoudsovereenkomst 
 
 

Locatie en beschrijving van het product:  
 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 

§1 De dienstverlening 
Deze overeenkomst bevat de volgende onderhoudswerkzaamheden: 
 

- Reiniging van alle daarvoor in aanmerking komende onderdelen 
- Inspectie van draaiende onderdelen, pakkingen en kachelkoord afdichtingen 
- Functionele test van de veiligheidsinstellingen en ventilatoren 
- Functionele test van de Pelletkachel en de systeeminstellingen 
- Eventuele vervangingen van kleine onderdelen (afdichtingen etc.) 
- Vaststellen van beschadigingen en noodzakelijke reparaties 

 
Deze dienstverlening vind 1 keer per jaar plaats. Er word altijd in overeenstemming volgens de 
voorschriften van de producent gehandeld. 
 
 
Het maandelijkse vaste bedrag omvat niet: 
 

- Reparatiekosten van de pelletkachel die zijn ontstaan door brandschade, waterschade, roesten, 
bevriezen en alle schade die niet met de kachel in verbinding staan. 

- Bij verkeerde bediening of zelf doorgevoerde veranderingen aan de pelletkachel vervalt de 
aansprakelijkheid. 

 
 

§2 Garantieverklaring 
 
De MKE-Energietechnik GmbH verleent garantie voor de onberispelijke uitvoering van de verrichtte 
werkzaamheden. Alle hiervoor opgetekende werkzaamheden en de daarbij behorende nevenkosten 
(loon, voorrijkosten etc.) zijn in het maandelijks te betalen bedrag inbegrepen. 
 
 

Onderhoudsovereenkomst 
 
 

§3 Prijzen en Betalingen 
 
Alle prijzen zijn onderhevig aan het BTW-tarief dat geldig is tijdens de overeenkomst. Bij veranderingen 
zal de prijs dus gelijkwaardig mee veranderen. 
 
Het maandelijkse vaste bedrag van het product in kwestie bedraagt:  €  .......... , ....  Incl. BTW 
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§4 Ontbinding 
 
In het geval van een verhuizing kan de overeenkomst vroegtijdig beëindigt en ontbonden worden. Dit 
vereist wel een voldoening van alle kosten die zijn gemaakt bij reeds geleverde werkzaamheden. 
MKE-Energietechnik GmbH behoud zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden of andere 
juridische stappen te zetten bij het niet of niet volledig betalen van de geaanvaarde prijs door de 
wederpartij. 
 
 
 

§5 Werktijden 
 
De onderhoudsdiensten worden tijdens MKE-Energietechnik GmbH’s normale bedrijfstijden verleend en 
zijn altijd op afspraak.                                                                                                                                                                 
Aan diensten die buiten deze tijden vallen zijn extra kosten verbonden. Hiervoor word eveneens 
voorafgaand een afspraak gemaakt. 

 
 
 
§6 Verhelping van storingen 
 
Deze overeenkomst heeft betrekking op de jaarlijkse onderhoudsbeurt en het verhelpen van storingen 
van het desbetreffende product. 
Hiermee bevestigd de verdragsaanvaardende partij de Onderhoudsovereenkomst te hebben gelezen. 
 
 
 
........................................................   
Plaats       Handtekening van de verdragsaanbiedende partij 
 
 
........ ---.... ...--- ...........                                                        
Datum      Handtekening van de verdragsaanvaardende partij 


