Postzegel

Ronald Gerressen B.V.
Postbus 65
6920 AB Duiven

Calamiteitendienst Tel. 026-3116020

Rioolontstoppingsfonds

De 24 uurs calamiteitendienst van Ronald
Gerressen B.V. staat 7 dagen per week voor
u klaar.
• Leegpompen / zuigen van kelders/woningen bij
wateroverlast
• Wegdekreiniging olie en/of verfsporen
• Assistentie bij stormschade, o.a. bomen zagen,
dichten daken.
• Zorgen voor elektra en werkverlichting 15 k.v.a.
• Hoogwerkerverhuur

• Rioolontstoppingsdienst
• Rioolinspecties d.m.v. tv-camera
• Radiografische opsporing van riolering
• Rookdetectie / Stankoverlast
• Reparaties / vernieuwing riolering
• 24 uurs service ook in het weekend

Tel: 026 - 3116020 Fax: 026 - 3116640
Postbus 65 6920 AB Duiven
E-mail: info@ronaldgerressen.nl

WWW.RONALDGERRESSEN.NL

WWW.RONALDGERRESSEN.NL

Particulier rioolontstoppingsfonds voor woningbezitters
en huurders. Of het nu 1 of meerdere woningen betreft,
iedereen kan en mag reageren.
Verstopte afvoeren en rioleringen zijn geen alledaagse
zaken maar wie er plots mee te maken krijgt, staat vaak
voor onnodige en onverwachte hoge kosten!

Vereniging van Eigenaren, bedrijven en
instellingen op aanvraag!
RONALD GERRESSEN B.V.
HEEFT HIERVOOR EEN OPLOSSING
Voor een vaste bijdrage vanaf 2,20 euro per maand inclusief 19% B.T.W. per wooneenheid bent u verzekerd tegen
verdere onvoorziene uitgaven.
Alle voorkomende verstoppingen zoals: keuken, bad,
douche, wastafel, hemelwater en w.c. afvoeren worden
zonder verdere onkosten binnen 24 uur door de monteurs
van Ronald Gerressen Dienstverlening B.V. opgelost.
Ontstoppen van afvoeren en rioleringen is een
specialisme. Daarom hebben wij compleet uitgeruste
service/calamiteiten wagens met moderne apparatuur en
toebehoren, alsmede de vakman die zijn werk verstaat!
Alle monteurs zijn V.C.A. gecertificeerd.

Kijk ook op internet naar onze site
www.ronaldgerressen.nl

OVEREENKOMST PARTICULIER RIOOLFONDS
1 Verplichtingen van Ronald Gerressen Dienstverlening BV
1.1 Gerressen zal 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch bereikbaar zijn voor
het in ontvangst nemen van meldingen van verstoppingen. Gerressen zal voor zover
het in haar vermogen ligt, binnen 24 uur na ontvangst van de melding, een eventuele
verstopping ongedaan maken. In spoedeisende gevallen zal, in overleg met de Contractant er naar gestreefd worden de klacht zo snel mogelijk te behandelen. Onder
spoedeisende gevallen wordt verstaan: wateroverlast of het niet kunnen gebruiken van
het door een verstopping onklaar gemaakte toilet. Niet spoedeisende verstoppingen,
zoals verstoppingen die het gebruik van de wasmachine, keuken, douche, en wastafelafvoeren verhinderen, worden niet ontstopt in het weekend of in de avonduren.
1.2 Van elke melding wordt een werkbon opgemaakt waarop de oorzaak van de verstopping en de eventuele overige bevindingen worden vermeld.
1.3 Geconstateerde defecten of mankementen aan de rioolafvoer/leidingen zoals breuk,
verzakkingen en dergelijke of de dreiging hiervan, worden zo spoedig mogelijk aan de
Contractant gemeld. Deze melding wordt bevestigd op de onder 1.2 genoemde werkbon. 1.4 In geval van een melding door Gerressen van breuk, verzakking en dergelijke
aan de Contractant als hiervoor onder 1.3 bedoeld, zorgt de Contractant ervoor dat het
defect zo spoedig mogelijk wordt verholpen. Met de toestemming van de Contractant
voert Gerressen de nodige herstelwerkzaamheden uit tegen een uurtarief van € 41,65
incl. 19% b.t.w. en exclusief verbruikte materialen.
1.5 Indien het defect als bedoeld onder 1.3 wordt geconstateerd buiten aanwezigheid
van contractant en contractant ook niet op korte termijn bereikbaar mocht zijn, neemt
Gerressen de maatregelen die hij noodzakelijk acht. Contractant machtigt Gerressen
reeds bij het aangaan van deze overeenkomst tot het uitvoeren van de door Gerressen
noodzakelijk geachte maatregelen als bedoeld in dit artikellid tegen het voor Gerressen
gangbare tarief.
1.6 De werkzaamheden beperken zich tot het riool/afvoerstelsel voorzover zich dat op
het perceel van de Contractant bevindt. Gerressen voert geen werkzaamheden uit op
gemeentegrond.
2. Verplichtingen contractant
2.1 De Contractant is aan Gerressen Dienstverlening BV een vergoeding per maand
verschuldigd, die bij het ingaan van de overeenkomst is vastgesteld op € 2,20 per
maand inclusief 19% B.T.W. (geldig in de plaatsen Duiven, Groessen, Loo, Westervoort)
Daar buiten € 4,40 inclusief 19% BTW.
2.2 De Contractant verplicht zich tot normaal verantwoord gebruik van riool/afvoerstelsel. Tot een dergelijk gebruik behoort niet het lozen van vet, damesverband, tampons
en dergelijke of het gebruik van ontstoppingsmiddelen in vloeibare of in korrelvorm.
2.3 Indien de Contractant deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
is Gerressen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
3. Machtiging
3.1 Contractant verstrekt aan Gerressen een machtiging om de overeengekomen som,
voor de eerste dag van de maand waarop de betaling betrekking heeft, op haar bankrekening bij te schrijven, ten laste van een door contractant genoemde bankrekening.
4. Begin en einde van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Contractant
volledig ingevulde formulier - met machtiging - Gerressen heeft bereikt en de eerste
afschrijving heeft plaatsgevonden. Gerressen heeft de bevoegdheid een inschrijving
te weigeren.
4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging
per aangetekende brief.
4.3 De overeenkomst kan jaarlijks door de Contractant worden opgezegd tegen 1 januari. De opzegging moet Gerressen uiterlijk 3 maanden daaraan voorafgaand (derhalve
uiterlijk op 1 oktober) hebben bereikt.
4.4 De bevoegdheid als bedoeld in artikel 4.3 bestaat niet indien de overeenkomst op
1 oktober een kortere looptijd heeft dan 9 maanden.
4.4 Gerressen heeft de bevoegdheid om jaarlijks per 1 januari prijswijzigingen door te
voeren. Deze wijzigingen worden uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop de prijswijziging betrekking heeft bekend gemaakt.
4.3 Contractant kan het lidmaatschap aantonen door overlegging van het bankafschrift
waarop de afschrijving inzake het rioolfonds wordt vermeld.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Indien zich bij de uitvoering van deze overeenkomst een gebeurtenis voordoet
die tot aansprakelijkheid van Gerressen leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid
beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Gerressen afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Gerressen in
verband met die verzekeringen draagt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Gerressen of degenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt deze beperking niet.
Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden
verschaft,



Ronald Gerressen Dienstverlening BV
introduceert:

MACHTIGINGSKAART

De Heer / Mevrouw / Firma:
Naam en Voorletters......................................................
Adres...........................................................................
Postcode......................................................................
Woonplaats...................................................................
Telefoon.......................................................................
Hierna te noemen: contractant
In aanmerking nemende:
Dat contractant eigenaar / gebruiker / verhuurder, c.q.
huurder is van het perceel:
....................................................................................
te ................................................................................
Dat Ronald Gerressen Dienstverlening B.V. bereid is, tegen een
vaste vergoeding op maandbasis, de afvoeren in en ten behoeven van voorgenoemd perceel te ontstoppen.
Hierbij machtig ik de firma Ronald Gerressen Dienstverlening
B.V. om het bedrag van € ........... per maand van mijn
rekeningnr.:.....................................af te schrijven.

Handtekening: 			Datum:

Ronald Gerressen B.V.
Postbus 65
6920 AB Duiven
Tel. 026 - 311 60 20
Fax. 026 - 311 66 40
E-mail: info@ronaldgerressen.nl
www.ronaldgerressen.nl

