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KIEST U VOOR DE ZEKERHEID VAN
WARMTE ÉN WARM WATER IN UW
WONING?

Kiest u nu voor een 2-jarig onderhoudsabonnement van Goes-
Plooy dan ontvangt u de eerste 4 maanden 50% korting* op uw
onderhoudsabonnement. 

Kiest u liever voor een 1-jarig abonnement dan ontvangt u de
eerste 2 maanden 50% korting* op uw abonnement.

Advies nodig? Bel ons! 
HANDIG ONLINE
KLANTPORTAAL

24/7
STORINGSDIENST

*Deze aktie is geldig tot 1 juli 2021

https://www.goes-plooy.nl/


Met zo’n abonnement kunt u 24/7 gebruik maken van onze storingdienst. Dit betekent dat u bij een
storing, dus ook s’avonds en in het weekend, kunt rekenen op de hulp van een van onze gekwalificeerde
monteurs. 
Ook is het gezien de toenemende drukte zo dat storingen bij abonnementhouders sneller worden
verholpen, als bij mensen zonder abonnement.
Heeft u een storing dan betaalt u geen voorrijkosten a € 33,80 per melding.
Daarnaast komen onze monteurs automatisch een keer per jaar langs voor een controle. U krijgt hier
van te voren een bericht over. Uw installatie wordt dan schoongemaakt, afgesteld en er wordt
gecontroleerd of alles nog goed werkt.
Met een abonnement kunt u ook gebruik maken van ons handige online klantportaal. Hiermee kunt
u het aangekondigde onderhoud indien nodig zelf verplaatsen naar een andere datum. Ook kunt u in
het klantportaal zelf een storing melden en werkbonnen en facturen inzien.

Uit onze administratie blijkt dat u nog geen onderhoudsabonnement bij ons heeft. Als u een abonnement
afsluit brengt dit veel voordelen met zich mee. 

Regelmatig onderhoud is echt nodig!
Regelmatig onderhoud zorgt uiteindelijk voor een besparing op uw energierekening, het is veiliger en het
voorkomt storingen.

Neem voor prijzen en de verschillende verschillende onderhoudsabonnementen een kijkje op onze website:
www.goes-plooy.nl/abonnementen.
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