
Écht 
wooncomfort

kan niet zonder
goede service en 

onderhoud!  

Voor het eerst klant  
van Comfort Partners?

U ontvangt van ons

10% KORTING
in het eerste contractjaar

Landelijke expertise
lokale professionals

Ultiem woongenot...

Comfortabel wonen, is comfortabel leven. Ultiem 

woongenot: daar staat Comfort Partners voor. Niet voor niets 

is zij al jarenlang voor al haar klanten dé partner in comfort. 

Comfort Partners voorziet woningen van hoogwaardige 

installaties en biedt serviceconcepten aan. Op deze manier 

bent u altijd verzekerd van een comfortabel, duurzaam, 

gezond en veilig leefklimaat. Met ruim 400 vakbekwame 

medewerkers verdeeld over 10 vestigingen zijn wij altijd bij 

u in de buurt!

 

Bij Comfort Partners combineren wij de flexibiliteit van een 

middelgrote installateur met de kennis, mogelijkheden en 

financiële draagkracht van één van de grootste installateurs 

van het land. Dit stelt ons in staat om innovatieve 

oplossingen en de allernieuwste technische inzichten - 

bijvoorbeeld ten aanzien van zonne-energie, elektrisch 

rijden en ‘comfort op afstand’ - snel te integreren in onze 

dienstverlening.

 

Daar profiteert u ook van! Comfort Partners, een goede buur 

die snel, slagvaardig, multidisciplinair en flexibel optreedt, 

regionaal is georiënteerd en daardoor volledig inspeelt op 

uw wensen.

www.comfort-partners.nl

CP Hoofdkantoor 
Gouda

CP Amersfoort

CP Goes

CP Groningen

CP Rotterdam
CP Den Bosch

CP Zwaag

CP Nieuw Vennep

CP Amsterdam

CP Terneuzen

CP steunpunt

CP vestiging



Wonen met comfort...
... dat is waar Comfort Partners 

voor staat. Want als u comfortabel 

woont, is het prettig thuiskomen. 

Een deskundig aangelegde  

installatie maakt uw leven een  

stuk plezieriger. Comfort Partners 

luistert graag naar uw wensen en 

zoekt samen met u naar de meest  

comfortabele oplossing. 

Beheer & Onderhoud
Regelmatig onderhoud aan de 

installatie van uw huis voorkomt 

storingen, onveilige situaties en 

een onnodig hoog energieverbruik.  

Met gedegen service en onderhoud 

kan Comfort Partners het woon-

comfort ook in uw huis behouden 

én verhogen. Want goed onder-

houd verlengt de levensduur van 

de installaties, verlaagt het energie-

verbruik en bevordert duurzaam-

heid. Wij bieden diverse mogelijk-

heden voor het onderhoud van uw 

cv-ketel, of bijvoorbeeld mechani-

sche ventilatie.

 AFSLUITEN BASIS-ONDERHOUDSPAKKET
Technische installatie

¨ Solo CV-ketel, VR/HR, maximaal 45 kW   e 72,50

¨ Combi CV-ketel, VR/HR, maximaal 45 kW  e 84,00

¨ Geiser   e 63,00

¨ Moederhaard/gevelkachel   e 72,50

¨ Luchtverwarming (direct)   e 169,50

¨ Luchtverwarming (indirect)   e 178,50

¨ Stadverwarming (unit)   e 54,00

 AFSLUITEN COMFORT-ONDERHOUDSPAKKET
Technische installatie

¨ Solo CV-ketel, VR/HR, maximaal 45 kW   e 121,00

¨ Combi CV-ketel, VR/HR, maximaal 45 kW e 135,50

 AFSLUITEN ZEKERHEID-ONDERHOUDSPAKKET
Technische installatie

¨ Solo CV-ketel, VR/HR, maximaal 45 kW   e 146,00

¨ Combi CV-ketel, VR/HR, maximaal 45 kW   e 152,50

Uitsluitend af te sluiten in combinatie met  

een van de hierboven genoemde installaties

¨ Basis-onderhoudspakket zonneboiler   e 26,50

¨ Basis-onderhoudspakket WTW-unit*   e 60,00

¨ Basis-onderhoudspakket mechanische ventilatie-unit  e 36,00

* Eén filterset tijdens onderhoud inbegrepen.

Genoemde bedragen zijn per contractjaar, incl. BTW.

INFORMATIE VAN DE AANVRAGER
Merk installatie .....................................................Uit jaar .......................................

Ingang contract per 01 -  ................................-  ...................................................... 

Achternaam  .............................................................Tussenvoegsel ......................

Voorletters  ................................................................ Geslacht  man / vrouw

Geboortedatum .............................- ......................................- .......................................

Adres .........................................................................................................................................

Postcode ..............................................Plaats ...................................................................

E-mail ........................................................................................................................................

Telefoon .................................................................................................................................

BETALING
Indien u kiest voor automatisch incasso, ontvangt u 3%  

incassokorting op het bedrag van uw onderhoudsfactuur. 

  Ja, hierbij machtig ik Comfort Partners  

(tot wederopzegging) het verschuldigde bedrag jaarlijks  

af te schrijven van mijn rekening:

IBAN  .........................................................................................................................................

Rekeninghouder  ............................................................................................................

Bank  .........................................................................................................................................

  Nee, ik ontvang liever een factuur 

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

(http://www.comfort-partners/algemene-voorwaarden)

Handtekening  ..................................................................................................................

Drie slimme pakketten...
Comfort Partners heeft drie verschillende onderhoudspakketten. Zo kiest u op een  
eenvoudige manier het pakket dat het beste bij u - en uw wensen - past. 

Comfort en Zekerheid zijn alleen beschikbaar voor c.v.-ketels.

Het afsluiten van een van bovenstaande pakketten kunt u gemakkelijk zelf regelen via 

onze website: www.comfort-partners.nl/onderhoudspakketten of maak gebruik van 

aangehechte antwoordkaart en bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig).

Basis
VANAF € 54,- PER JAAR

✔ 24/7 storingsdienst ✔ 24/7 storingsdienst

✔ inclusief voorrijkosten✔ inclusief voorrijkosten ✔ inclusief voorrijkosten

✔ inclusief materiaalkosten*

✔ 24/7 storingsdienst

✔ periodiek onderhoud ✔ periodiek onderhoud

✔  inclusief arbeidsuren  

storingsbezoek

✔  inclusief arbeidsuren  

storingsbezoek

✔ periodiek onderhoud

VANAF € 121,- PER JAAR VANAF € 146 ,- PER JAAR

Comfort Zekerheid

* Inclusief materiaalkosten met een maximum van e 175,00 (incl. BTW) per contractjaar.


