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VAN POPERING berichten 2021

De tijd is voorbij dat een badkamer bestond uit een wit 
betegelde ruimte met een douche en een wastafel en soms 
een bad. De huidige badkamers kennen een grote variatie in 
aanpak. Steeds meer mensen zien af van een bad, maar kiezen 
voor een inloopdouche, of… Wat je ook kiest, het comfort van 
een badkamer staat of valt bij een goede basis en daarvoor ben 
je bij Van Popering aan het juiste adres. 

Het comfort van de badkamer wordt bepaald 
door zaken als een constante aanvoer van 
warmwater met voldoende druk, een goede 
verwarming van de ruimte en goede ventilatie. 
En  dan is er ook nog de ruimte zelf.  De per-
fecte badkamer begint met een goede basis.

Op het gebied van de warmwatervoorziening 
zijn er verschillende mogelijkheden. Wie een regendouche kiest, 
of toch een bad, is aangewezen op een ketel, boiler, of geiser die 
voldoende warmwater levert. Tegenwoordig kun je ook warm-
water betrekken via een zonneboiler.

Het douchecomfort hang ook af van voldoende waterdruk. 
Bevindt de badkamer zich op een hoger gelegen etage dan is 
dat niet vanzelfsprekend. Daarvoor kunnen we een hydrofoor 
installeren die de waterdruk verbetert. 

Verwarming draag veel bij aan het comfort van een badkamer. Je 
kunt kiezen voor een designradiator die gelegenheid biedt voor 
drogen van handdoeken, of voor vloerverwarming of voor  een 
combinatie van die twee. 

Bij ventilatie, al of niet geforceerd,  gaat het niet alleen om het 
afvoeren van waterdamp als de badkamer in gebruik is, maar 
ook om het snel terugbrengen van de luchtvochtigheid na ge-
bruik. Dat voorkomt nare luchtjes.

Kalk is de vijand van elke badkamer. Voor wie  liever niet na elke 
douchebeurt een schoonmaakbeurt uitvoert, installeren we  
een waterontharder in de hoofdwaterleiding. Onthard water in 
huis heeft meer voordelen, zoals bij gebruik van de vaatwasser, 
de wasmachine, of het koffiezetapparaat.

Een deel van ons werk verdwijnt na het tegelen en afmonteren 
van de badkamer uiteindelijk uit zicht. Toch weten we zeker 
dat het comfort dat u dagelijks ervaart bij gebruik van u nieuwe 
badkamer staat of valt met een goede basis en daarvoor moet u 
bij ons zijn.

Op deze pagina hebben we een aantal 
voorbeelden opgenomen van bad
kamers die we realiseerden in 2020. 
Meer badkamerideeën vind je terug 
op onze vernieuwde website. 

Van Popering legt de basis voor elke Van Popering legt de basis voor elke 
badkamerbadkamer



Voorwaarden
Voorafgaand aan het afsluiten van een onderhoudsabonnement dient het betreffen-
de toestel (of object) door ons bedrijf te worden geïnspecteerd. Pas na positieve 
beoordeling wordt een abonnement overeengekomen. Abonnementen gelden van  
1 januari t/m 31 december van het betreffende kalenderjaar. Abonnementen zijn 
alleen geldig wanneer de factuur (welke u uiterlijk begin januari wordt toege-
stuurd) voor 15 februari aan ons is overgemaakt. Indien het abonnement niet 
voor 15- februari is voldaan worden alsnog voorrijkosten in rekening gebracht.
Voor reparatiewerkzaamheden, welke in regie worden uitgevoerd, berekenen wij 
arbeidsloon á € 65,00 per uur. Niet abonnees berekenen wij extra voorrijkosten 
á € 40,00 per reparatie.
Voor storingen buiten de normale werktijden (op werkdagen, na 16.30 uur
of voor 8.30 uur) kunnen alleen abonnees een beroep op ons doen.

Bezoek volgens planning
In het betreffende kalenderjaar plannen wij het bezoek aan onze abonnees op 
postcode route. Dit betekent dat de datum van bezoek in één van de 12 maan-
den van het jaar plaatsvindt, maar afhankelijk is van uw postcode.
Voor abonnees die een dakabonnement hebben geldt dat dit bezoek in het late 
najaar plaatsvindt, nadat de meeste bladeren gevallen zijn. Uiteraard is deze 
planning mede afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Wij mailen of bellen vooraf over de bezoeksdatum. 
Wijzigen van de ingeplande datum kan zonder extra kosten, mits dit binnen  
5 werkdagen rond de geplande datum valt. Vanzelfsprekend gebeurt dit in goed 
overleg met u.
Bij individuele afspraken (dus buiten de postcode om) voor het uitvoeren van 
onderhoudsabonnementen worden u wel voorrijkosten berekend á € 40,00.
Jaarlijks worden onze prijzen indien nodig aangepast, u ontvangt hierover bericht 
tegelijkertijd met uw factuur voor het nieuwe jaar.

Afspraak gemaakt en niet thuis?
In het geval we niemand aantreffen na een vooraf gemaakte en bevestigde 
afspraak behouden we ons het recht voor om € 40 voorrijkosten te berekenen.

Uw rechten en plichten
Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij u ons uiterlijk op  
1 december schriftelijk laat weten het abonnement niet te willen voortzetten. 
Vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet terugbetaald. Voor alle abon-
nementen geldt per kalenderjaar dat u recht heeft op 12 maanden hulp bij 
storingen (of lekkages van dak en of goten bij dakabonnementen) en dat wel 
binnen 24 uur nadat u de storing gemeld heeft. Vanzelfsprekend stellen wij alles 
in het werk om u zo spoedig mogelijk te helpen.

Voordeel voor abonnees
Abonnees betalen nooit voorrijdkosten, geen verhoogd uurloon na werktijd en in 
het weekend (zon- en feestdagen). U kunt als abonnee naast de storing aan het 
gasapparaat of object ook spoedeisende storingen melden op sanitair gebied zoals 
lekkages, verstoppingen et cetera.
Eenmaal per jaar wordt het in het abonnement beschreven object schoongemaakt 
en gecontroleerd, Als er problemen worden geconstateerd bij gasapparaten dan 
ontvangt u eerst een vrijblijvende prijsopgaaf.
Bij een dakabonnement krijgt u achteraf een dakrapport toegestuurd, zonodig 
met een vrijblijvende prijsopgave.
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten 
overeenkomsten zijn toepasselijk de hierop betrekking hebbende Techniek Nederland 
voorwaarden, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.  
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Abonnement prijzen gasapparaten
Hoogrendement CV combiketel t/m 40 Kw  € 120,00 
Idem met een groter vermogen op aanvraag

Verbeterdrendement  CV combiketel t/m 40 Kw  €  90,00 
Idem met een groter vermogen op aanvraag

Bad- of Keukengeiser, Gashaard (incusief controle 
 schoorsteen) of  een ander gasapparaat voor  
huishoudelijk gebruik € 45,00

Gasboiler voor warmwater  € 52,50

Het vegen van de schoorsteen van een gasapparaat 
tijdens de onderhoudswerkzaamheden  €  30,00

Overig
W.T.W Ventilatie systeem (mechanische ventilatie) 
exclusief de kosten vervangen filters 
alleen in combinatie met onderhoudsabonnement CV  € 26,00

Regeneratiezout, zak 25 kg € 12,00

Abonnement prijzen dak
Eengezinswoning  €  95,00

Twee onder een kap woning of herenhuis € 140,00

Vrijstaande woning  € 185,00

VVE’s en afwijkende daken in overleg 

 
Algemene prijzen
Arbeidsloon p/u € 65,00

Voorrijkosten*  € 40,00

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
Abonnementsprijzen zijn alleen geldig indien vooruit is betaald.

* bij onderhoud en assistentie binnen de voorwaarden wordt aan 
abonnementhouders geen voorrijkosten in rekening gebracht.

Telefonisch is ons kantoor bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag: van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur.

Abonnementsprijzen en voorwaarden in 2021 

 

Bankrekening: NL89 INGB 0666660697

www.facebook.com/vanpoperingbv
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Correspondentie en facturen per e-mail?
Een groeiend deel van onze klanten ontvangen onze jaarlijkse nieuws-
brief en de factuur voor het onderhoudsabonnement via e-mail. Wilt 
u ook voortaan onze correspondentie en facturen liever per e-mail 
ontvangen, meldt dit dan door een mailtje te sturen aan: 
administratie@vanpopering.info onder vermelding gebruik svp mijn 
mailadres.
Ook e-mailadressen veranderen soms. Ook dan is een mailtje aan: 
administratie@vanpopering.info de manier om dat aan te passen.


