
    
 
 

 

Ondergetekende …………………………………………………………………………………… (Naam, Voornaam) 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                 

Gsm/telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                  

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Ik bestel hierbij, ter vervanging van mijn condensatiegaswandketel, een Vaillant 
condensatiegaswandketel geplaatst door Joorisbvba Installatiebedrijf uit Leuven  

 
(duid aan met een kruisje) 

Een condensatiegaswandketel enkel verwarming 

   □ Vaillant ecoTEC plus VC 126 (12 kw)  prijs 3.598 euro 

   □ Vaillant ecoTEC plus VC 206 (20 kw)  prijs 3.763 euro 

   □ Vaillant ecoTEC plus VC 306 (30 kw)  prijs 4.118 euro 

   □ Vaillant ecoTEC plus VC 376 (37 kw)  prijs 4.595 euro 

     
Een condensatiegaswandketel verwarming en warm water 

   □ Vaillant ecoTEC pure VCW 226 (18 kw)* priis 3.195 euro  

   □ Vaillant ecoTEC pure VCW 286 (24 kw)* priis 3.299 euro  

   □ Vaillant ecoTEC plus VCW 296 (24 kw)  priis 3.990 euro  

   □ Vaillant ecoTEC plus VCW 346 (30 kw)  prijs 4.362 euro     

   □ Vaillant ecoTEC plus VCW 376 (37 kw)  prijs 4.738 euro    

 
Inbegrepen in de prijs: 

 5 jaar Vaillant waarborg (voorwaarden Vaillant) 
 Verwijderen en storten van bestaande ketel 
 Plaatsen van nieuwe ketel met aansluitset 
 Aansluiten van gas,water en verwarmingsleidingen op bestaande aansluitingen 
 Plaatsen van thermostaat Vaillant Calormatic VTR 350 
 Plaatsen bijvulset 
 Inspuiten Fernox superprotect 
 Plaatsen filter 
 Aansluiten op bestaande condenswaterafvoer 
 Aansluiten rookgasafvoer op bestaande en aanwezige rookgasafvoer voor condensatieketel 
 U kan ook een nieuwe schouw aanvragen, een nieuwe schouw is niet in de prijs inbegrepen 
 Werkuren en verplaatsing 
 Btw 6% inbegrepen (privégebouw en ouder dan 10 jaar). Anders wordt er 21% aangerekend 
 De wetgeving betreffende de waarborg en de verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing 
 * 2 jaar omnium waarborg en 5 jaar waarborg op warmtewisselaar 

 
Gelieve de bestelbon, volledig en ondertekend, terug te sturen naar 
Joorisbvba 

Tiensevest 38 
3000 Leuven 

 
Of een ingescand examplaar versturen naar joorisbvba@gmail.com 

 
 

 
Voor akkoord: Handtekening  ……………………………………… datum ………………………… 
 
 
U kan ons ook telefonisch: 0495/52.53.24 of per e-mail: joorisbvba@gmail.com contacteren voor al uw 
vragen of een thuisbezoek. 

BESTELBON 

mailto:joorisbvba@gmail.com

