
‘Standard’ abonnement
Standaard één keer per jaar 
onderhoud en korting op het 

uurtarief en de voorrijkosten bij 
een eventuele storing.

‘Advanced’ abonnement
Maatwerk-abonnement naar 

wens en korting op het uurtarief 
en de voorrijkosten bij een 

eventuele storing.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met de service afdeling van Flamco 
T 033 299 18 50  |  E support@flamco.nl

Flamco Service
Onderhoudsabonnementen



www.flamcogroup.com

Naast het standaard contract zijn ook maatwerk of all-in contracten mogelijk. Neem voor de details 
contact op met Flamco-service via +31 33 299 18 50 of support@flamco.nl

Onderhoudsabonnement ‘Standard’ ‘Advanced’

Onderhoudsfrequentie 1 x per jaar n.t.b.

Onderhoud tijdens kantooruren   
Visuele inspectie en functiecontrole  
Verbruiksmateriaal inbegrepen  
Vervangen afsluiter, keerklep of ontluchter indien nodig 
15 % Korting op voorrijdkosten en uurtarief  
25 % Korting op inbedrijfstellen nieuwe automaten  
Gratis toegang tot 24 uurs storingsdienst  
Voorrang bij storingen  
Rapportage onderhoud  

Inbedrijfstelling Geen abonn. ‘Standard’

1 Automaat € 270,- 25% Korting

2 Automaten op dezelfde locatie € 375,- 25% Korting

3 Automaten op dezelfde locatie € 485,- 25% Korting

4 Automaten op dezelfde locatie € 587,50 25% Korting

Prijzen bij storingen* Geen abonn. ‘Standard’

Voorrijkosten € 152,50 15% korting

Uurtarief regulier € 95,- 15% korting

Voorrijkosten buiten kantooruren Niet mogelijk 15% Toeslag

Uurtarief buiten kantooruren Niet mogelijk 50% Toeslag

Uurtarief zon- en feestdagen Niet mogelijk 100% Toeslag

Voorbeeldprijzen onderhoud ‘Standard’

1 MK/U 800 € 330,-

1 MK/U 800 + ENA 10 € 490,-

1 Flamcomat M02 + FG 800 € 370,-

1 Flamcomat D02 + FG 800 € 490,-

1 Vacumat Eco € 290,-
* Storingen zijn niet in het abonnement inbegrepen. 

Door regelmatig onderhoud aan een expansie-, ontgassings- of suppletieautomaat verlengt u de 
levensduur en voorkomt u storingen. Met een Flamco onderhoudsabonnement wordt uw automaat 

vakkundig onderhouden. Wij werken volgens beproefde procedures en na ieder onderhoud ontvangt u 
een heldere rapportage.


