
 

 

 

Garantie- en onderhoudsabonnement 

(Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing)  

 

Uit het oogpunt van bedrijfszekerheid is het gewenst uw waterontharder regelmatig van  

onderhoud te voorzien. Daarom bieden wij u geheel vrijblijvend de mogelijkheid om een  

garantie- en onderhoudsabonnement af te sluiten. Met dit abonnement kan de All-in garantie 

(materialen, arbeid en voorrijkosten) verlengd worden tot maximaal 20 jaar vanaf ingebruikname.  

Het abonnement gaat vanzelfsprekend pas in 2 jaar na de ingebruikname. 

 

Kosten 

De kosten voor dit abonnement bedragen €48,- per jaar.  

Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden volgens de CPI-indexering. 

 

Duur en opzegging 

Het abonnement wordt telkens afgesloten voor de duur van 1 jaar en gaat in op de dag van ontvangst 

van de eerste betaling per automatische incasso. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend met een 

jaar verlengd op de dag van ontvangst van de volgende incassobetaling. Opzegging kan elk moment door 

de incasso stop te zetten. Hiermee vervalt ook de all-in garantie. Als het abonnement meer dan 6 

maanden na het verstrijken van de all-in garantie van 2 jaar afgesloten wordt, zal eerst tegen betaling 

van het reguliere tarief een inspectie- en onderhoudsbeurt uitgevoerd worden door ons. 

 

De onderhoudsbeurt 

De eerste servicebeurt vindt plaats binnen 2 jaar nadat het contract is opgestart. Vervolgens komen 

wij elke 2 jaar een keer langs. Zodra het abonnement via automatische incasso is opgestart geldt de 

all-in garantie, ook als wij nog geen inspectie-en onderhoudsbeurt hebben uitgevoerd. Mocht er zich 

dus na de start van het contract een probleem voordoen dan is dat geheel voor rekening en risico van 

mooiwater. Als u dit garantie- en onderhoudsabonnement afsluit krijgt u hiervoor: 

 

• Tot maximaal 20 jaar lang heerlijk zacht water door een in topconditie verkerende waterontharder 

Zorgeloos zacht water noemen wij dat. 

• Een tweejaarlijkse inspectiebeurt waarbij de ontharder wordt gecontroleerd op juiste werking en 

goede afdichting van de aansluitingen 

• De in- en uitgaande waterhardheid wordt gecontroleerd en indien nodig bijgesteld 

• De ontharder krijgt een interne reinigingsbeurt van de harskolom 

• Als er onderdelen van de waterontharder vervangen moeten worden dan doen wij dit kosteloos 

• Bij eventuele vragen en/of problemen tussen de onderhoudsbeurten door kunt u te allen tijde een 

beroep doen op mooiwater 

• Daarnaast verlenen wij bij het onderhoud de service om voor het komende jaar zout voor u mee 

te nemen. U bent daarmee verzekerd van het juiste zout voor 

 een gegarandeerd perfecte werking van de ontharder. 


