
Voordelige service-abonnementen 
voor uw verwarming en ventilatie

comfortaangenaam
 geregeld.

Een postzegel 
is niet nodig

Pranger-Rosier Installaties
Antw

oordnum
m

er 1
9100 VB Dokkum

Vestiging Leeuwarden Pranger-Rosier Installaties 
Alexander Cohenwei 10 / 8914 BG Leeuwarden 
0519 22 85 00 / info@pranger-rosier.nl / pranger-rosier.nl 

Vestiging Dokkum Pranger-Rosier Installaties 
Beurtvaart 2 / 9101 RB Dokkum  
0519 22 85 00 / info@pranger-rosier.nl / pranger-rosier.nl 

Vestiging Sneek Otte Installaties
Edisonstraat 12 / 8606 JJ Sneek
0515 41 35 31 / info@otte-installaties.nl / otte-installaties.nl



vertrouwd
en onderhoud.

adres voor service
Bij comfortabel wonen hoort natuurlijk ook dat uw huis behaaglijk 
warm is en u altijd beschikt over warm water voor de afwas of een 
ontspannend bad. Een warmte-installatie in topconditie is dan wel 
een vereiste. Met een service-abonnement bij Pranger-Rosier heeft 
u daar geen omkijken naar. Door goed te (laten) zorgen voor uw 
installatie worden storingen zeldzaam en bespaart u fl ink op 
uw energierekening. Slim! 

Pranger-Rosier controleert en test uw installatie regelmatig met de modernste apparatuur, 
waardoor de kans op een storing vrijwel nihil is. En heeft u toch een probleem met uw cv, 
warmtepomp, geiser of ventilatiebox (WTW), dan belt u onze storingsdienst en kan onze 
servicemonteur in spoedgevallen vaak binnen een uur bij u zijn om de storing te verhelpen.

0519 22 85 00
24 uur per dag, 7 dagen per week
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Gratis periodiek 
onderhoud

CV
€ 6,05

Lucht/water 
warmtepomp/airco

€ 9,50
Overig*

€ 3,40

CV
€ 8,55

Overig*
€ 4,00

CV
€ 13,65

Gratis periodiek 
onderhoud

Gratis arbeid 
bij storingen

Gratis periodiek 
onderhoud

Gratis arbeid 
bij storingen

Gratis materialen
Gratis randapparatuur

BRONS ZILVER

Gratis randapparatuur

CV
€ 12,80

Gratis periodiek 
onderhoud

Gratis arbeid 
bij storingen

Gratis materialen

GOUD
PLATINA

Slim geregeld
Heeft u op dit moment elders een service-abonnement? Laat het ons weten en wij zeggen 
uw huidige abonnement op. Kijk voor de voorwaarden op pranger-rosier.nl

*  Geiser / WTW / gaskachels
Toeslag onderhoud mechanische ventilatiebox € 2,70 per maand.
Entreebeurt voor een ons onbekend toestel € 73,70 incl. een onderhoudsbeurt.
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Service-abonnement: Merk & type*  Bouwjaar*  PLATINA  GOUD  ZILVER  BRONS 

cv-/combiketel   

luchtverwarmer   

gasboiler     

geiser     

gevelkachel     

warmteterugwinunit     

lucht/water warmtepomp      

airco      

mechanische ventilatiebox     

* Gegevens s.v.p. invullen indien bekend

Ja, ik wil altijd rekenen op warm water en een aangenaam verwarmd huis. 
Ik neem een voordelig service-abonnement van Pranger-Rosier Installaties.

  Zeg mijn huidige abonnement op. Mijn huidige leverancier is 

 Klant-/contractnummer  

 Ingangsdatum nieuwe contract

Naam  Adres

Postcode  Plaats

Telefoon  E-mail

Betaling per automatische incasso, IBAN-nummer

Datum Handtekening

In verband met de Privacywet kunt u dit formulier in een blanco envelop versturen naar ons antwoordnummer 
(een postzegel is niet nodig).

Meest gekozen!


