Huren van cv-ketel,
combiketel of
warmwatertoestel
Verzekerd van optimaal comfort!

Persoonlijk advies
Uw Abel&co-installateur geeft u gratis

Meer weten over huren
bij Abel&co?

advies over de huurmogelijkheden. Hij zal

Kijk dan op www.abelenco.nl

u ook aangeven welk maandbedrag van

of bel gratis 0800 - 023 23 34.

toepassing is bij de cv-ketel, combiketel
of het warm-watertoestel in uw woning.
Eén ding kunnen we u echter op voorhand
zeggen: Bij Abel&co bent u verzekerd van
de beste service, tegen de laagst mogelijke
kosten.

Postbus 4003
5004 JA Tilburg

T 013 581 08 59
0800 023 23 34

info@abelenco.nl
www.abelenco.nl

Abel&co is een handelsnaam
van GasNed BV

Huren is inclusief
service & onderhoud
Abel&co biedt unieke mogelijkheden

De voordelen van huren op een rij
Gratis advies door een erkende installateur uit de regio
U huurt voor minimaal 12 jaar
Geen grote uitgave ineens

Doet uw cv- of warmwatertoestel het
niet meer en is hij niet te repareren?
Overweegt u een verouderd apparaat

Abel&co biedt een aantal unieke en voordelige
combiketel of warmwatertoestel te huren.

energiewensen vervullen in uw nieuw
gebouwde huis? In al deze g
evallen
staat u voor eenbehoorlijke uitgave.
Natuurlijk kunt u bij uw Abel&coinstallateur een cv-installatie, combi-

Gespecialiseerde service gedurende huurperiode

Huren in het kort

Maar als u tegen deze uitgave opziet,
dan is huren beslist het over
wegen

minimaal 12 jaar een toestel van uw Abel&co-

Geen voorrijkosten, materiaalkosten of arbeidskosten bij onderhoud of service

installateur. U betaalt maandelijks een vast
bedrag. Uw Abel&co-installateur houdt uw
toestel in een o
 ptimale conditie, want service
en onderhoud zijn bij de huur inbegrepen.

Meefinanciering installatiekosten

Het toestel wordt niet uw eigendom.

Wanneer u kiest voor (gedeeltelijke) meefinanciering van de installatiekosten, dan dient u de
maandelijkse toeslag hiervan bij het huurbedrag

De voordelen van huren

op te tellen. Bij een financiering van € 500,- komt

Het grote pluspunt van een een cv-ketel,

dit neer op een maandelijkse toeslag van € 7,-.

combiketel of warmwatertoestel huren is dat
u voor een lange periode verzekerd bent van
zorgeloos comfort.

waard. Bovendien bent u dan verzekerd
van een zorgeloze All-in service.

Periodiek onderhoud

Bij huur ‘leent’ u voor een periode van

ketel of 
warmwatertoestel kopen.
Kopen kan voor u de juiste keuze zijn.

Zekerheid voor langere periode

Deze folder helpt u een juiste keuze te maken.

te vervangen door een m
 oderne,
zuinige installatie? Of hoe gaat u de

Laag termijnbedrag

mogelijkheden om uw nieuwe cv-ketel,

Inclusief installatie
Bij Abel&co huurt u niet alleen een cv-toestel,

Bij een eventuele storing staat uw Abel&co-

maar wordt ook de installatie voor u verzorgd.

installateur garant voor een snelle afhandeling

Een vakkundige installatie is van groot belang

van uw klacht, zonder bijkomende kosten.

voor een goed functionerende cv-ketel.

Service, periodiek onderhoud, materiaalkosten,

Dankzij het landelijke netwerk van Abel&co-

arbeidskosten en voorrijkosten zijn bij uw vaste,

installateurs kunnen we u snel en vakkundig

lage termijnbedrag inbegrepen.

helpen.

www.abelenco.nl

