Nicolasen Installatiebedrijf
Al meer dan 50 jaar ouderwets goede service

Nieuwe HR-ketel nodig? Huur 'm!
In deze turbulente tijd is het belangrijk om stevig grip te houden op je uitgaven. Dus: heb je een nieuwe HRketel nodig? Huur 'm dan via Nicolasen Installatiebedrijf! Dat is gemakkelijk, betrouwbaar én voordelig. Geen
grote uitgave ineens en tóch de nieuwste apparatuur in huis. Een moderne HR-ketel stookt al gauw 30%
zuiniger. Oftewel: een besparing tot wel € 300,- per jaar! Pure winst, óók voor het milieu.

HR-ketels: uitgebreide mogelijkheden
Als je een HR-ketel huurt, ben je altijd verzekerd van de allernieuwste apparatuur van de bekende
kwaliteitsmerken: Atag, Bosch, Daalderop, Intergas, Nefit, Remeha, Vaillant.
Van Verbeterd Rendementsketel tot Hoog Rendementsketel of moderne combiketel: er zijn diverse
mogelijkheden. Bel of mail ons voor het maken van een afspraak. Wij vertellen je graag uitgebreid over de vele
mogelijkheden.

Huren: beslist niet duurder dan kopen
Veel mensen denken dat huren duurder is dan kopen. Niets is minder waar. Kijk
en vergelijk zelf maar.

Vergelijking kopen / huren
De aanschafkosten voor een gemiddelde kombiketel zijn
Een onderhoudscontract, gerekend over een periode van 12 jaar
(met index) kost
Vervangen van onderdelen gedurende een periode van 12 jaar
kost gemiddeld
Alles bij elkaar opgeteld kost je eigen toestel
Voor een periode van 12 jaar bedraagt de huur (ca) 144 x € 26 =
Minderkosten huur

€ 1250,€ 1850,€ 1000,€ 4100,€ 3744,€ 356,-

Prijzen: all-in
De huurprijzen zijn all-in. Service, periodiek onderhoud, materiaalkosten, arbeids- en voorrijkosten zijn
inbegrepen bij het vaste maandbedrag. Dat is gemakkelijk, overzichtelijk én voordelig.
De installatiekosten zijn afhankelijk van uw/jouw specifieke woonsituatie. Deze kosten brengen wij éénmalig in
rekening. U heeft dus na de installatie géén kosten meer, behalve uw vaste maandbedrag.
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