Tarieven Energiewacht per 1 januari 2021
Diensten

Loon en voorrijkosten				
€
Arbeidsloon per uur					

92,00

Arbeidsloon per uur buiten kantoortijden				

137,00

Arbeidsloon per uur buiten avond/nacht				

137,00

Arbeidsloon per uur weekend/feestdag				

179,00

Voorrijkosten					 60,00
CV-inspectie alleen in combinatie met een onderhoudsabonnement			 50,00 / Gratis

Ventilatiebeheer particulier		
Reinigen van het toestel (excl. vervanging ventilatieventiel)
Eenmalig onderhoud van de unit				

€

Onderhoud en reinigen MV-box 				

70,00

Onderhoud en reinigen WTW-unit*				

129,00

Reinigen van het toestel + kanalen (excl. vervanging ventilatieventiel)			

€

Poeder- en/of borstelreiniging kanalen + onderhoud en reinigen MV-box 			

219,00

Poeder- en/of borstelreiniging kanalen + onderhoud en reinigen WTW-unit*			

299,00

Vervanging van het toestel				

€

Vervanging en installeren MV-box**				

320,00

Poeder- en/of borstelreiniging kanalen + vervangen MV-box** 			

490,00

Vervanging en installeren WTW-unit		

Prijs op aanvraag

Bijpassende artikelen					

€

Afstandsbediening MV-box				

60,00

Ventilatieventiel 125 mm MV-box (aanzuig)				

18,00

Ventilatieventiel 125 mm WTW-unit (aanzuig)				

18,00

Ventilatieventiel WTW-unit (uitblaas)				

40,00

Ventilatiebeheer VvE
Vereniging van Eigenaren (vanaf 10 woningen)
Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren, dan bent u samen met de andere leden verantwoordelijk voor
het beheer, het onderhoud, de leefbaarheid en de veiligheid van het volledige pand. Bij Energiewacht profiteert
u als VvE in veel gevallen van extra voordeel en maatwerk advies. U ontvangt als VvE een vrijblijvende offerte
waarmee wij inzichtelijk maken hoeveel uw VvE kan besparen op het onderhoud van het ventilatiesysteem.

Eenmalig onderhoud cv-ketel				€
Eenmalig onderhoud incl. voorrijkosten en arbeidsloon (max 1 uur)***			

129,00

Installatie slimme thermostaat				

129,00

Radiatoren inregelen				€
Radiatoren inregelen t/m 8 radiatoren of vloergroepen			

385,00

Extra radiator of vloergroep				

25,00

Extra installatie kraan of voetventiel				

50,00

Radiatorknop (dubbelinstelbaar) vervangen 				

80,00

Alle prijzen zijn inclusief
BTW, prijswijzigingen
en drukfouten
voorbehouden. Voor

* De prijs van het reinigen van de WTW-unit is exclusief filter vervanging
** Prijs is exclusief afstandsbediening MV-box
*** De prijs van het eenmalig onderhoud van de cv-ketel is exclusief materiaalkosten

toestellen/diensten die
niet op de lijst staan geldt
prijs op aanvraag.

