
Dorpsplein 14 - 4021 EE  Maurik - Telefoon 0344 691212 - info@vanmerkesteinbv.nl

www.merkesteinverwarming.nl

Actievoorwaarden Aankoop- en installatiedatum tussen 1 juni en 31 
augustus 2017 (registreren en meedoen kan tot uiterlijk 30 september 2017).
Installatie uitgevoerd door uw Nefit Dealer (let op: de aanbieding geldt 
uitsluitend bij aankoop via de Nefit Dealer waarvan u deze voucher heeft 
ontvangen) · Geldig voor de volgende Nefit producten: Nefit 9000i, Nefit 
TrendLine, Nefit ProLine Nxt, Nefti EnviLine, Nefit VentiLine · Niet geldig in 
combinatie met Nefit TopLine inruilactie of andere Nefit acties.

Koop of huur nu een nieuwe cv ketel!

U huurt al vanaf e 0,86 per dag!

In deze periode bent u vast met andere dingen bezig dan met uw 

cv-ketel. Toch willen we u deze aanbieding niet onthouden. Bent 

u binnenkort toe aan een nieuwe verwarmingsketel, dan is dit het 

moment.

Een cv ketel is na gemiddeld 15 jaar aan vervanging toe. Soms 

worden ketels al eerder vervangen om bijvoorbeeld te besparen op 

de stookkosten. De investering in een nieuwe,

energie zuinige cv ketel verdient u weer terug in de vorm van

lagere energiekosten en u levert een bijdrage aan een beter

milieu. Daarnaast biedt het u ook zekerheid en veiligheid.

Laat uw cv ketel door ons vervangen.
Waarom nu vervangen:

• Gegarandeerde energiebesparing

• Meer comfort met uw centrale verwarming

• Een betere warm watervoorziening

• Uw bijdrage aan een beter milieu

• Maak nu gebruik van de Super Zomer Deal!

Wij leveren onder andere ketels van de merken Nefit, Intergas, Vaillant, 

Remeha en Atag. Bij ons geen veelbelovende internet prijzen, wel 

kwaliteit, een goede service, een eerlijk advies, uitstekende materialen 

en vertrouwde mensen over de vloer.

Vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.
Wij leveren bijvoorbeeld al een Nefit Proline compleet gemonteerd vanaf € 1.690,- inclusief btw (informeer naar de voorwaarden).



Wat doen wij
• Onderhoud en service van gastoestellen (GasService Vierstromenland)
• CV-ketel vervanging (zowel koop als huur)
• Het aanleggen van geheel nieuwe cv-installaties
• Lokale verwarming (zoals gashaarden, sfeerhaarden en gevelkachels)
• Vervanging van radiatoren voor bijvoorbeeld designradiatoren
• Het aanleggen van vloerverwarmingssystemen
• Zonneboilersystemen
• Verwarmen van bedrijfsruimtes
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Huur van apparatuur
Comfortabel, zeker, geen hoge kosten
Vervanging van een toestel komt vaak onverwachts. Het kan zijn 

dat het financieel even niet goed uit komt. Door het huren van 

een toestel bent u voor een vast bedrag per maand verzekerd van 

verwarming en warm water. U heeft dus geen hoge investering en 

bent wel verzekerd van comfort. Met de nieuwste apparatuur in 

huis zal in veel gevallen de energienota omlaag gaan. Inbegrepen 

in de huurprijs zijn ook de kosten voor periodiek onderhoud en alle 

reparaties aan het toestel.

Huren kunt u vanaf € 26,- per maand, dit is inclusief onderhoud 

en reparatie van het toestel. De genoemde prijs is een vanaf prijs, 

voor een exacte prijsopgave kunt u met ons een afspraak maken 

voor een vrijblijvende offerte. Hiervoor komen wij bij u langs om de 

situatie ter plekke op te nemen. U weet dan precies waar u aan toe 

bent en u kunt eventuele specifieke vragen met ons doornemen.

Actie!
Indien u bij ons een nieuwe Nefit Trendline of Nefit Topline 

Aquapower koopt of huurt én door ons laat monteren, dan ontvangt 

u van ons een dinerbon t.w.v. E 70,- te besteden bij Restaurant 

De Zevende Hemel,

Dorpsplein 3a te Maurik.

Actieperiode

1 juni t/m 30 september 2017

Wij laten u niet in de kou staan!


