
 ’t Stokertje 

 Onderhoudscontract 

Naam Opdrachtgever  

Werkadres 

Postcode & woonplaats 

Telefoonnr. vast 

Telefoonnr. mobiel 

E-mail adres

Dossier / contractnummer: 

Opdrachtgever en ’t Stokertje Kachelparadijs B.V. zijn overeengekomen: 

O Het jaarlijks vegen van het rookkanaal zoals bij ons bekend op bovengenoemd werkadres, 

in de staat en hoedanigheid op datum van contractaanvang. 

Type-omschrijving: (ontbrekende gegevens invullen a.u.b.) 

a. Lengte

b. Diameter

c. Bouwjaar

d. Materiaal

e. Opmerking

Het kanaal is voorzien van een: 

O eenvoudig te demonteren kap 

O valbeveiliging/anker 

O reinigingsluik 

O schuifpijp 

O T-stuk

O ________________________

O Het jaarlijks reinigen van de kachel of haard zoals bij ons bekend op bovengenoemd 

werkadres, in de staat en hoedanigheid op datum van contractaanvang. 

Type-omschrijving: (ontbrekende gegevens invullen a.u.b.) 

a. Brandstof (gas/hout/pellets)

b. Merk

c. Type

d. Bouwjaar

e. Systeem (open/gesloten/cv-gekoppeld/……………………….) 

f. Opmerking

De haard is voorzien van: 

O klep 

O demontabel glas 

O ________________________ 

O ________________________ 

Het kanaal moet worden geveegd met een veegmachine:   ja / nee 

Postbus 47 

9430 AA Westerbork 

planning@stokertje.nl 

www.stokertje.nl 

Bankrekeningnummer : 

NL22 RABO 0369466160 



Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van ’t Stokertje van toepassing (www.stokertje.nl/algemene-voorwaarden).  V08-2022 
Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden. Inschrijving KvK 04058826.

Bijzonderheden omtrent werkzaamheden: 

UITGANGSPUNTEN VAN DE OVEREENKOMST 

- De contractprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. De overeenkomst op de levering van diensten wordt
aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar en daarna telkens stilzwijgend verlengd met een
periode van 1 kalenderjaar.

- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maanden maart tot september. Buiten deze periode

worden in principe geen veeg- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

- Opzegging is uitsluitend kosteloos indien dit via post of e-mail vóór 31 december (3 maanden

voorafgaand aan de start van het onderhoud- en veegseizoen) bij ‘t Stokertje binnen gekomen is. Bij

niet tijdige opzegging wordt 50% van de contractprijs in rekening gebracht, tenzij de dienst alsnog

afgenomen wordt.
- U kunt vooraf per bank betalen of op de dag van het onderhoud per pin of contant.
- Als u ondanks de gemaakte afspraak niet thuis bent of als de kachel, haard of rookkanaal niet

afgekoeld en/of toegankelijk is, dan worden voor het eerste bezoek uitsluitend voorrijkosten in
rekening gebracht. Het vervolgbezoek wordt berekend volgens het afgesproken reguliere tarief.

- De contractprijs is inclusief voorrijkosten en maximaal een ½ uur arbeid op locatie voor
schoorsteenvegen en max. 1 uur voor gashaard en pelletkachel onderhoud en betreft uitsluitend

dienstverlenende werkzaamheden excl. de eventuele (noodzakelijke) levering van materiaal. Een

onderhoudscontract is géén service-abonnement. Voor meerwerk, materiaal of een tweede werkgang

zal separaat een opdracht verstrekt moeten worden.

- Als onze medewerkers onverhoopt een fout maken dan heeft u garantie op onze dienstverlening. De

garantietermijn bedraagt maximaal 6 maanden. Mocht het zo zijn dat het probleem of de storing niet

veroorzaakt is door een fout of nalatigheid van één van onze medewerkers, maar bijvoorbeeld een

gevolg is van ouderdom of slijtage van een haard of rookkanaal, dan valt dit niet onder garantie, ook

niet als dit pas door onze werkzaamheden aan het licht komt.
- Verzekeraars verlangen dat een houtgestookt rookkanaal minimaal jaarlijks wordt geveegd ter

voorkoming van overmatige aanslag van creosoot. Door jaarlijks onderhoud wordt de kans op
schoorsteenbrand aanzienlijk verkleind. Verder kan het tijdig reinigen van haard en rookkanaal een
eventuele levensbedreigende koolmonoxidevergiftiging voorkomen.

- Bij gashaarden- en kachels is een CO-vrij certificering verplicht. Hiervoor geldt een separate toeslag.

UW CONTRACTPRIJS:   EURO PER KEER (INCL. BTW). 

VOOR AKKOORD OP:   (datum) 

Naam + handtekening klant/opdrachtgever: 

Akkoord en handtekening namens ’t Stokertje Kachelparadijs B.V.: 

U mag het contract inscannen & opsturen naar planning@stokertje.nl 

Meer informatie en de tarieven van onze dienstverlening staan op onze website 

https://www.stokertje.nl/tarieven-diensten of scan de QR code. 

http://www.stokertje.nl/algemene-voorwaarden
mailto:planning@stokertje.nl
https://www.stokertje.nl/tarieven-diensten



