
“  Wonen in  
een lekker  
klimaat?”

Winkels Techniek voelt zich thuis op drie kernterreinen 
ICT/beveiliging, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Drie pijlers  
waarop ons uitdagende vak installatietechniek stevig is gebaseerd. 

winkelstechniek.nl

De zekerheid van optimaal comfort. 
Service-abonnementen



Wilt u gebruikmaken van onze service en  
dienst verlening, dan bieden wij u de keuze  
uit 3 mogelijk heden:
•  Winkels Onderhoud  

(12 of 18 maandelijks onderhoud)
•  Winkels Service plus  

(18 maandelijks onderhoud)
•  Winkels All-in  

(18 maandelijks onderhoud)
Deze mogelijkheden houden in het kort het 
volgende in:

Winkels Onderhoud*   
(12 of 18 maandelijks onderhoud)
Periodieke onderhoudsbeurt.  
Met het abonnement Winkels Onderhoud krijgt  
uw toestel perio diek onderhoud dat nodig is 
voor uw veiligheid en het ongestoord functio
neren van het toestel. De kosten voor de perio
dieke onderhoudsbeurten, met uitzondering 
van materiaalkosten, komen voor rekening van 
Winkels Techniek.

Winkels Service Plus*  
(18 maandelijks onderhoud)
Periodieke onderhoudsbeurt en storingen 
verhelpen. 
Met dit abonnement verricht Winkels Techniek 
perio dieke onderhoudsbeurten. Ook staan wij 
garant voor het kosteloos verhelpen van sto
ringen binnen de mantel van de ketel. Eventuele 
materiaal kosten zijn voor uw rekening. 

Winkels All-in*  
(18 maandelijks onderhoud)
Periodieke onderhoudsbeurten, storingen  
verhelpen en vervanging van materialen.  
Met dit abonnement verzekert Winkels Techniek 
u van een uiterst compleet servicepakket. Wij  
verrichten kosteloos de periodieke onderhouds
beur ten en verhelpen alle storingen binnen de 
mantel van de ketel. Ook de eventuele materiaal
kosten nemen wij voor onze rekening. U kunt het  
Allin abonnement afsluiten voor mini  maal 3  
jaar. Dit abonnement geldt enkel voor bepaalde 
typen toestellen.

*  De “Algemene Voorwaarden Service” die betrekking 
hebben op de abonnementsvormen staan vermeld 
op het contractformulier “Serviceabonnementen”.winkelstechniek.nl

Winkels Techniek heeft altijd de “waakvlam” aan als het gaat om 
het verlenen van service. Wij houden op professionele wijze uw cv-
ketel, combiketel, airconditioner of warmwatertoestel in optimale 
conditie, zodat uw comfort een vanzelfsprekendheid blijft. Wij staan 
garant voor gedegen onderhoud, snelle reparaties en het adequaat 
verhelpen van storingen.

 
 

Komt uw toestel voor een  
service-abonnement in aanmerking?
Onze monteur komt graag vrijblijvend bij 
u thuis kijken of wij u een serviceabonne
ment kunnen aanbieden. In principe kan 
dit voor nagenoeg alle typen cvketels, 
combiketels, airconditioners, ventilatie en 
WTWunits en warm watertoestellen. Het 
hoeft geen nieuw toestel te zijn. Ook is 
het niet vereist dat het toestel bij Winkels 
Techniek is gekocht. Vraag Winkels  
Techniek naar de voorwaarden.

Bij niet-nieuwe toestellen:  
“eerst saneren, dan abonneren”
Bij toestellen die al enige tijd in gebruik 
zijn, kan Winkels Techniek een sanering 
wenselijk achten. Wij zullen het toestel 
dan op uw kosten eerst in optimale staat 
brengen. Daarna is het door u gekozen 
serviceabonnement van kracht. 

De zekerheid van optimaal comfort. 
Service-abonnementen

“ Ook in de 
winter een 
aangenaam 
klimaat?”

Informatie
Winkels Techniek geeft u gratis advies over de servicemogelijkheden. Wij zullen u dan ook 
aangeven welk maand/jaar bedrag van toepassing is bij de cvketel, combiketel, het warm
water toestel of airconditioner in uw woning. Één ding kunnen we u echter op voorhand zeggen: 
Bij Winkels Techniek bent u verzekerd van de beste service, tegen de laagst mogelijke 
abonnementskosten!

Mail: abonnementen@winkelstechniek.nl 



winkelstechniek.nl

“Op zoek naar  
uitstekende  

service?”

Algemeen: 
Winkels Techniek B.V. Kaagstraat 5, 8102 GZ Raalte 
info@winkelstechniek.nl  winkelstechniek.nl  (088) 426 2000

Service: 
abonnementen@winkelstechniek.nl 
www.winkelstechniek.nl/service


