
 

 

 
 

Onderdelen garantieplan  
 

Omdat het vervangen van onderdelen kostbaar kan zijn, biedt het Onderdelen Garantie Plan hier een 
verzekering voor. Met het Onderdelen garantieplan worden financiële risico's uitgesloten en bent u 
voor een vast bedrag per jaar gedekt tegen reparatie en onderhoudskosten. Het Onderdelen 
garantieplan bestaat uit een onderhoudscontract inclusief de kosten voor reparaties binnen de 
mantel van de ketel. Zo blijft uw HR ketel als nieuw en komt u nooit voor verrassingen te staan. 
 
Garantieplan   5 jaar garantie en onderhoud € 75,00 per jaar of € 7,50 per maand 
Garantieplan   7 jaar garantie en onderhoud € 80,00 per jaar of € 8,00 per maand 
Garantieplan 12 jaar garantie en onderhoud € 95,00 per jaar of € 9,50 per maand  

  

Voorwaarden Onderdelen GarantieplanOGP – 
 
Deze overeenkomst betreft het vervangen van defecte onderdelen die het normaal functioneren van het HR-toestel 
verstoren. De overeenkomst heeft een looptijd van 5, 7 of 12 jaar (afhankelijk van uw keuze) vanaf de 
installatiedatum. 
In de periode van de overeenkomst worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos vervangen door Van Trigt ISB. 
Deze garantie is uitsluitend van toepassing op onderdelen van de Vaillant Eco Tec plus en Vaillant  Eco Tec Classic en 
kan alleen worden afgesloten voor HR ketels geïnstalleerd en onderhouden door Van Trigt ISB. 
 

Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder beschreven, is nadrukkelijk 
uitgesloten. 
 

Voorwaarden 
- Het cv-toestel is geïnstalleerd en wordt één keer in de 24 maanden onderhouden door Van Trigt ISB  volgens de technische documentatie                                                        
  en voorschriften. 
- Door betaling van de verschuldigde jaarlijkse premie verklaart de contractant akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hier  
  omschreven. 
- Er bestaat alleen aanspraak op vervanging van het defecte onderdeel door een nieuw onderdeel en er zal geen sprake zijn van creditering              
  van het onderdeel in een vergoeding van geld. 
- Ingangsdatum van het contract is de installatiedatum van het toestel. 
- Het onderdeel is afkomstig uit het cv-toestel waarvoor het contract is afgesloten. 
- Het cv-toestel wordt ingezet voor normaal huiselijk gebruik in overeenstemming met de installatievoorschriften. 
- Er dient een Fernox totaal filter geplaatst te worden om vervuiling van de onderdelen te voorkomen. 

 
Uitsluitingen 
- Alle externe regelapparatuur zoals Cascadeboilerregelingen, weersafhankelijke regelingen, thermostaten e.d. 
- Glaszekeringen, mantel en manteldelen. 
- Onderdelen die niet origineel Vaillant zijn of die defect zijn geraakt als gevolg van foutief gebruik. 
- Onderdelen die defect zijn geraakt door oorzaken buiten het cv-toestel: kortsluiting, brand, blikseminslag, natuurrampen,  
  oorlogshandelingen, terroristische aanslagen, vervuiling van buiten het cv-toestel, PH-waarden < 6 of > 8,5, toevoegingen aan het cv- 
  water zonder toestemming van de fabrikant, bevriezingsverschijnselen, aantasting door kalkafzetting. 
- Appendages zoals: inlaatcombinatie, overstortventiel, expansievat, by-pass ventiel e.d. 
- De warmtewisselaar buiten de garantieperiode of bij uitsluitsel van garantie door de fabrikant. 
 

Aangaan en beëindigen 
- Van Trigt ISB behoudt het recht indien daar gegronde redenen voor zijn om aanvragen voor Onderdelen Garantie te weigeren.            
- Op het Van Trigt ISB Onderdelen Garantie Plan zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van Trigt ISB van toepassing. 
  Andere voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten. 
- Beide partijen kunnen het onderdelen garantieplan, na het verstrijken van 50% van de contractduur, schriftelijk en/of telefonisch  
  opzeggen met inachtneming van één maand. 
- Het contract is door de contractant niet overdraagbaar aan derden zonder toestemming van Van Trigt ISB. 


