
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Informatiebrief aan onze klanten 

 

Gorinchem, maart 2023   

 

Betreft: uw gastoestel / nieuwe Gaswet / CO-vrij certificaat vanaf 1 april 2023 

  

Geachte heer /mevrouw,  

 

Wij verrichten onderhouds- en servicewerkzaamheden aan uw gastoestel.  

In verband hiermee willen wij u graag informeren omtrent de nieuwe Gaswet die ingaat vanaf 1 april 2023 

en welke consequenties dit voor u en voor ons met zich meebrengt.  

Deze nieuwe Wet is erop gericht om incidenten met koolmonoxide te voorkomen. Ons bedrijf is vanaf deze 

datum wettelijk verplicht zich te certificeren om werk te verrichten aan gastoestellen.  Zonder het wettelijke 

CO-vrij certificaat is het ons niet toegestaan service en/of onderhoud te verrichten aan uw gastoestel. 

Uiteraard willen wij als bedrijf voldoen aan deze verplichting en wij zijn intussen dan ook gecertificeerd 

volgens norm BRL 6000-25. 

 

Deze certificering brengt kosten met zich mee. Op de (contract)factuur vindt u in het vervolg naast de 

onderhoudsbeurt/contract tevens een extra kostenpost certificeringskosten. De onderhoudsbeurt/contract is 

ook in prijs verhoogd aangezien onze servicemonteur meer tijd nodig heeft voor de onderhouds-

werkzaamheden aan uw gastoestel en overige verplichte aandachtspunten, waaronder bijvoorbeeld het 

controleren van de rookgasafvoer en het verplicht invullen van de checklists, e.e.a. volgens wettelijk 

voorschrift. 

 

Concreet komt dit neer op: 

Losse onderhoudsbeurt CV-ketel     €  103,91 * 

Onderhoudsabonnement CV-ketel    €  103,91 * 

Service- en onderhoudsabonnement CV-ketel   €  162,19 * 

Onderhoudscontract CV-ketel/MV    €  122,34 * 

Plus certificeringskosten per toestel    €    18,15 

 

Bedragen zijn inclusief BTW en actueel vanaf april a.s. en geldig tot 31 december 2023.  

* Dit betreft prijzen van veelvoorkomende contracten.  

Prijzen zullen anders uitvallen indien u een ander contract heeft afgesloten.  

 

Voor nadere informatie hierover kunt u ons altijd bellen. 

 

Meer informatie over de nieuwe Gaswet kunt u vinden op www.co-wijzer.nl. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
René Verhoeks 

Installatiebedrijf Merwestreek BV 

 

http://www.co-wijzer.nl/

