
Voorwaarden
Voorwaarde voor het onderhoudsabonnement is dat het gastoestel en de wijze waarop 
deze is geïnstalleerd voldoet aan de huidige standaarden. Bij het afsluiten van een 
nieuw abonnement op een bestaand gastoestel wordt voorafgaand aan het uitvoeren 
van de onderhoudsbeurt beoordeeld of het toestel daaraan voldoet. Is dit niet het 
geval dan krijgt u een voorstel om de benodigde aanpassingen door ons in regie uit 
te laten voeren. 
Abonnementen gelden van 1 januari t/m 31 december van het betreffende kalender
jaar. Abonnementen zijn alleen geldig wanneer de factuur (welke u uiterlijk begin 
januari wordt toegestuurd) 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 € 72,50 per uur. Niet abonnees berekenen wij extra voorrijkosten 
á € 50,00 per reparatie.
Voor storingen buiten de normale kantoortijden (op werkdagen,van 9.00 uur tot 16.00 
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 maanden 
van het jaar plaatsvindt, maar afhankelijk is van uw postcode.

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 onder
houdsabonnementen worden u wel voorrijkosten berekend á € 50,00.
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 € 50 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 abonnementen 
geldt per kalenderjaar dat u recht heeft op 12 maanden hulp bij storingen 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 voorrijkosten, geen verhoogd uurloon na werktijd en in het 
weekend (zon en feestdagen). U kunt als abonnee naast de storing aan het gas
apparaat of object ook spoedeisende storingen melden op sanitair gebied. Eenmaal 
per jaar wordt het in het abonnement beschreven object schoongemaakt en gecontro
leerd, Als er problemen worden geconstateerd bij gasapparaten dan ontvangt u eerst 
een vrijblijvende prijsopgaaf.

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  € 147,50 
Idem met een groter vermogen op aanvraag

Verbeterdrendement  CV combiketel t/m 40 Kw  € 115,00 
Idem met een groter vermogen op aanvraag

Bad- of Keukengeiser, Gashaard (incusief controle 
 schoorsteen) of  een ander gasapparaat voor  
huishoudelijk gebruik € 58,50

Gasboiler voor warmwater  € 61,50

Per 1 april 2023 treedt het wettelijk verplichte wettelijk stelsel 
‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ in 
werking. Van Popering is hiervoor gecertificeerd. Vanwege dit stelsel, 
vaak aangehaald als ‘Gasketelwet’ , voeren we extra metingen 
en controles uit. De extra metingen en controles zijn bij de hier 
genoemde tarieven inbegrepen.  

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 € 13,50

 
Algemene prijzen
Arbeidsloon p/u € 72,50

Voorrijkosten*  € 50,00

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 2023

 

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 
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.



CO-certifi cering gasverbrandingsinstallatie
Op 1 oktober 2020 is er nieuwe wetgeving van kracht geworden om de veiligheid van gasbrandingsinstallaties zoals CV 
ketels, geisers en gashaarden te verbeteren. Doel van deze nieuwe wet is om het aantal incidenten met koolmonoxide (CO) 
terug te dringen. Na een aanloopperiode van 2,5 jaar, waarin we ons als installatiebedrijf konden voorbereiden, gaan op 
1 april 2023 nieuwe regels gelden waaraan we als installatiebedrijf moeten voldoen bij het uitvoeren van onderhoud aan uw 
gasinstallatie. 
Volgens deze regels moeten we kunnen aantonen dat onze monteurs vakbekwaam zijn. Onze medewerkers hebben 
daarvoor inmiddels met succes een speciaal examen afgelegd. De nieuwe wet stelt daarnaast extra eisen aan de 
(administratieve) bedrijfsprocessen waarbij meer metingen worden gedaan op locatie en veel meer gegevens worden 
vastgelegd. De benodigde aanpassingen hebben we inmiddels doorgevoerd waardoor we als bedrijf in aanmerking komen 
voor het aan deze wetgeving gekoppelde certifi cering. Het bijbehorende certifi caat wordt voortaan jaarlijks vernieuwd. 
Hiermee heeft u de zekerheid dat we ook in de toekomst ons onderhoud geheel volgens de geldende regelgeving uitvoeren, 
om zo de maximale veiligheid te garanderen.
De regelgeving gaat per 1 april 2023 in. We kiezen er bewust voor om vanaf het nieuwe jaar al onze controles op deze wijze 
uit te voeren. De werkzaamheden en daarbij behorende administratieve afhandeling zullen hierdoor wel meer tijd vragen per 
te controleren apparaat. Dat ziet u terug in de aangepaste tarieven in de prijslijst, waarbij rekening is gehouden met de extra 
tijd die gemoeid is met de controle. U bent hierdoor als vanouds verzekerd van de goede werking van uw gasapparaat. 

4e generatie aan het roer 
In 2005 ben ik begonnen als leerling-monteur bij Van Popering Gas en CV Technisch Installatiebedrijf B.V. Door de jaren heen heb ik mijn 
werkzaamheden uitgebreid tot installatiemonteur en erkend gasinstallateur.
Met trots mag ik mededelen dat ik vanaf 1 januari 2023 het bedrijf over neem van mijn ouders. Hiermee 
zal ik als 4e generatie, na mijn overgrootvader, grootvader en ouders, het familiebedrijf voortzetten. Door 
de jaren heen heb ik verschillende erkenningen behaald, maar de beste leerschool is mijn vader, met al zijn 
goede steun, kennis en kunde.
U kunt blijven rekenen op de service en het vakmanschap, zoals u die van ons gewend bent. Daarnaast 
doen we volop mee met de huidige ontwikkelingen op ons vakgebied, zoals vakmanschap CO en 
bijbehorende erkenningen. Ook zullen wij ons verder ontwikkelen in bijvoorbeeld het plaatsen van 
waterontharders en (hybride) warmtepompen.
Samen met ons team van trouwe werknemers, sta ik per 1 januari 2023 voor u klaar.

Met vriendelijke groet,
Jasper Kamp

Van Popering Berichten 

Waterluxe Showroom 
Zoals u wellicht weet hebben we ons in de afgelopen jaren ondermeer toegelegd op 
het installeren van waterontharders van het merk Waterluxe, waarmee de kalk uit 
het leidingwater wordt gehaald. Een goede waterontharder, die in de aanvoerleiding 
van het leidingwater in huis is geïnstalleerd, voorkomt kalkafzetting. Kalk wordt 
gevormd door de aanwezigheid van calcium en magnesium in ons leidingwater. 
Een goede waterontharder verdient zich zelf terug door ondermeer de langere 
levensduur van huishoudelijke apparaten en kranen en het tot 50 procent of meer 
verminderde gebruik van schoonmaakmiddelen.
Samen met de producent richten we nu in de Uitenhagestraat een eigen showroom 
in waarbij we verschillende uitvoeringen van de ontharders laten zien en nader 
ingaan op de voordelen die het gebruik van een wateronthardingsinstallatie biedt. 
Er is voor elke woonsituatie wel een passende ontharder te vinden. De showroom 
is open op afspraak bel daarvoor met 070 364 3939. 

Dakcontrole voortaan op aanvraag
Lange tijd boden we standaard dakcontroles aan via ons dakabonnement. Ook hier hebben we echter te maken met wetgeving 
en zijn het de Arbo eisen met betrekking tot werken op hoogte die ons noodzaken te stoppen met deze aanpak. Door de extra 
veiligheidseisen loopt de tijd die gemoeid is met een dakcontrole, inclusief het uitvoeren van kleine werkzaamheden, op. Welke 
extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn verschilt sterk per locatie zodat een vaste prijs hiervoor niet op voorhand te 
geven is. 
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