VERVANG NU UW CV-KETEL
Nefit of Vaillant inclusief montage
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‘s-Gravendamseweg 67h - 2215 TG Voorhout
T: 0252-340 785 • E: info@gpverwarming.nl

GPVERWARMING.NL

www.gpverwarming.nl

NEFIT PROLINE NxT
Een merk van

De kleinste én meest complete!

• Zeer energiezuinig

• Door zijn kleine formaat past hij overal
• Betrouwbare RVS warmtewisselaar met ProActive Plus
beveiliging en 10 jaar garantie
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• 2 jaar fabrieksgarantie + 5 jaar verlengde
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garantie op onderdelen (vraag naar
de voorwaarden)

€

Nefit Proline Nxt HRC24/CW4
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• De ideale basis voor wie hoge eisen stelt
• Comfort warmwaterklasse CW4
• 12,5 liter per minuut (40ºC gemengd)

Extra comfort
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Nefit Proline NxT HRC30/CW5
• Zeer royale hoeveelheid warm water
• Comfort warmwaterklasse CW5
• 15 liter per minuut (40ºC gemengd)

NEFIT TRENDLINE II
De nieuwste generatie
kwaliteitsketels

Een merk van
• Stilste HR-ketel in zijn soort en zelflerende software
• Bedienen via ‘Easy App’ met optionele Nefit Easy Thermostaat
• High speed warmtewisselaar met 15 jaar garantie
• 2 jaar fabrieksgarantie + 5 jaar verlengde garantie
op onderdelen (vraag naar de voorwaarden)
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Nefit Trendline II HRC25/CW4

• Bovengemiddelde hoeveelheid warm water
• Comfort warmwaterklasse CW4
• 13,8 liter per minuut (40ºC gemengd)

Extra comfort
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Nefit Trendline II HRC 30/CW5

• Zeer royale hoeveelheid warm water
• Comfort warmwaterklasse CW5
• 17 liter per minuut (40ºC gemengd)

* Bovenstaande prijzen zijn inclusief CV-toestel, 21% btw, montage, alle aansluitingen binnen 1 meter van het toestel, inlaatcombinatie, gaskogelkraan, overstortventiel, vul-/aftapkraan,
vulslangpakket, expansievat en gevel- of dakdoorvoer. Vraag naar de overige voorwaarden. Prijzen geldig tot en met 31-08-2017.
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VAILLANT ecoTEC plus
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Gegarandeerd rendement
• De ecoTec plus is het meest efficiënte toestel van Vaillant
• Bedienen via ‘vSmart App’ met optionele vSmart Thermostaat
• Slim ontwerp RVS warmtewisselaar met 10 jaar garantie
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• 2 jaar fabrieksgarantie +3 jaar verlengde garantie
op onderdelen (vraag naar de
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voorwaarden)
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Vaillant ecoTec plus VHR25-30/5-5
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Vaillant ecoTec plus VHR30-34/5-5

• Bovengemiddelde hoeveelheid warm water
• Comfort warmwaterklasse CW4
• 14,3 liter per minuut (40ºC gemengd)

• Voor de ultieme warmwaterervaring
• Comfort warmwaterklasse CW5
• 16,2 liter per minuut (40ºC gemengd)

* Bovenstaande prijzen zijn inclusief CV-toestel, 21% btw, montage, alle aansluitingen binnen 1 meter van het toestel, inlaatcombinatie, gaskogelkraan, overstortventiel, vul-/aftapkraan,
vulslangpakket, expansievat en gevel- of dakdoorvoer. Vraag naar de overige voorwaarden.  Prijzen geldig tot en met 31-08-2017.

#hierlangs afknippen

Kies voor één van onze service- en onderhoudsabonnementen
Welk abonnement past bij me?

Comfort

Comfort+

Bezoekadres op afspraak:
‘s-Gravendamseweg 67h
2215 TG Voorhout
T: 0252 - 340 785
E: info@gpverwarming.nl

Jaarlijks en deskundig onderhoud
Storingsdienst 7 dagen per week bereikbaar
Geen arbeidskosten bij onderhoud en storingen
€

83,00

€

116,00

Merk, Type en bouwjaar

* Alle genoemde prijzen zijn per jaar en inclusief 21% btw

Comfort / onderhoudsabonnement:

Jaarlijks onderhouds- en inspectiebeurt, exclusief materialen. Facturatie gebeurt achteraf.

Comfort + / onderhoudsabonnement:

Jaarlijks onderhouds- en inspectiebeurt, exclusief materialen. Bij tussentijdse storingen (binnen de mantel van het
toestel) worden geen arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht. Toestel mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Naam:

Voorletters:

Adres:

Gewenste ingangsdatum:

Postcode/Woonplaats:

Handtekening en datum ondertekening:

Telefoonnummer:
E-mail:

!

Op het abonnement zijn de productvoorwaarden van G.P. Verwarming van toepassing.
Deze kunt u vinden op www.gpverwarming.nl
N.B. Vult u alle velden in. Dit is nodig voor een goede verwerking en optimale service.

Nee, ik heb geen interesse in een service- en onderhoudsabonnement, maar neem met mij contact op
over het kopen van een cv-/combiketel (wilt u svp uw gegevens op de antwoordkaart invullen).

Correspondentie:
G.P. Verwarming & Sanitair
Postbus 84
2210 AB Noordwijkerhout

www.gpverwarming.nl

Géén voorrijkosten bij onderhoud en storingen

ONDERHOUD VAN MECHANISCH AFZUIGSYSTEEM
voor een beter leefklimaat

Is uw ventilatiesysteem al eens gereinigd?
Voor € 150,- incl. BTW reinigen wij het gehele systeem.

vuil kanaal

reinigen kanaal

Werkwijze reinigen en afstellen:
Alles wordt gereinigd, geborsteld en afgesteld van A tot Z.
• De Ventilator (motor)
• De ventilatieventielen die in de woning zitten
• De VENTILATIEKANALEN worden schoongeborsteld en schoon gezogen
• Nadat alles is gereinigd volgt nog een meetrapportage voor een optimale werking en balans van
		 het ventilatiesysteem. Dit doen wij met behulp van geijkte meetapparatuur
Onze TIP Ventilatie actie (speciale combinatieprijs)
		 1x reiniging ventilatiekanalen
		 1x nieuwe energiezuinige Itho centrale ventilatie CVE EVO-fan 2
		 (Mechanische ventilatie box eco fan 2)
		 1x draadloze schakelaar met timer functie voor in de badkamer
		 4x nieuwe STK ventilatieventielen
		 5 jaar geregistreerde fabrieksgarantie
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Actie 2
		 Nieuwe mechanische Ventilatie Box
		 Itho centrale ventilatie CVE EVO-fan 2 (Mechanische ventilatie box eco fan 2)
schoon kanaal

* Prijzen zijn inclusief BTW. Snelle behandeling van uw aanvraag. Gemiddelde besparing € 54,- per jaar
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G.P. Verwarming & SaniTAIR LANDELIJK ERKEND WATER- EN GASINSTALLATEUR

Postzegel
niet nodig

G.P. Verwarming & Sanitair
Antwoordnummer 12002
2200 VD Noordwijkerhout

