
Geachte klant,

Zoals u in bijgaande brief kunt lezen is de overname van Burger Installatietechniek B.V. door installatiebedrijf 
Goes-Plooy B.V. afgerond. Maar wat betekent dit voor u als abonnementshouder?

Eigenlijk verandert er niet zo veel. Uw abonnement kan door Goes-Plooy onder dezelfde voorwaarden en kosten 
als u het bij Burger gewend was, worden voortgezet. Daarvoor hebben we nog éénmalig uw gegevens nodig. 
Helaas gaat dat niet anders; de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) schrijft dit voor.

Het snelst en meest eenvoudig is om gebruik te maken van onze site: www.goes-plooy.nl/burger en het formulier 
in te vullen en te verzenden.

U kunt ook het formulier op de achterzijde van deze brief invullen. Stuur het ons toe (dat mag per mail of per post) 
dan maken wij het verder in orde. Zo blijft u verzekerd van een goed werkende en veilige installatie.

Gaat u mee met Burger Installatietechniek naar Goes-Plooy? Dan krijgt u de eerste maand (bij 12 maanden) of 
twee maanden (bij 24 maanden) van ons kado. Als extraatje ontvangt u ook het leuke Casigami-huisje met 
zonnepaneel. Gebruik het als sfeervol lampje tijdens de donkere maanden, dat is duurzaam en nog gezellig ook!

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Op de website www.goes-plooy.nl vindt u informatie over 
abonnementen en onze diensten. Bellen op het vertrouwde telefoonnummer kan natuurlijk ook: 072 571 12 91.

Met hartelijke groet,

Arjan van der Veldt
Bedrijfsleider

wordt

H E E R H U G O W A A R D  -  A L K M A A R      0 7 2  5 7 1  1 2  9 1                 w w w.goes-plooy.nl

duur zame tot aal ins t a l la teur

i n s t a l l a t i e s

d a k w e r k

v e r w a r m i n g

Casigami is een huisje met zonnepaneel en een warmkleurig 
ledlampje dat automatisch oplaad en aan gaat als het 
donker wordt. Het is leuk voor grote en kleine mensen en 
leert kinderen ook hoe zonne-energie werkt. Casagami is 
een origami-huisje dat makkelijk te maken is en ook leuk 
is om zelf te decoreren. Op het witte karton kun je al je 
fantasie kwijt. Het ingebouwde ledlampje op zwakstroom 
met oplaadbare batterij is volkomen veilig.

Speciaal voor klanten met een onderhoudsabonnement!



Doorlopende Machtiging SEPA

Gegevens incassant

Naam Installatiebdrijf Goes-Plooy B.V.

Adres Westerweg 198C

Postcode en plaats 1852 AP  Heiloo

Land Nederland

Incassant ID NL57RABO0310495350

Kenmerk machtiging 

Reden betaling Onderhoudsabonnement

Abonnementskeuze

Goes-Plooy Onderhoud (12 mnd) € 7,75

Goes-Plooy Onderhoud (24 mnd) € 5,96

Goes-Plooy Onderhoud & storingen (12mnd)  € 11,50

Goes-Plooy Onderhoud & storingen (24mnd)  € 9,54

Goes-Plooy Full-service (12 mnd)  € 16,63

Goes-Plooy Full-service (24 mnd)  € 13,94

Goes-Plooy Gasboiler € 4,98

Goes-Plooy Lucht  € 4,72

Goes-Plooy Ventilatiebox € 4,72

 

 

U zit er warmpjes bij!
Gefeliciteerd met uw nieuwe verwarmingstoestel. De installatie is met zorg en 
vakmanschap uitgevoerd en wij wensen u vele jaren comfort en gebruiksplezier. 

Goes-Plooy is vanaf nu uw aanspreekpunt voor vragen over uw installatie of bij 
storingen. Wij nemen de fabrieksgarantie over en voor reparaties die binnen de 
garantie vallen, kunt u dus bij ons terecht.

Zo geregeld

Installatiebedrijf Goes-Plooy bv is dé specialist op het gebied van kleine 

loodgieters- en installatiewerk, waarbij meerdere disciplines betrokken 

zijn. Waarom belt u ons? Omdat onze bespaarinstallateurs altijd slimme en 

voordelige energie oplossingen bieden die gebruikmaken van duurzame 

energiebronnen.

 

Goes-Plooy biedt vakwerk, service en onderhoud op de volgende 

werkterreinen:

  Besparing en verduurzaming

  Verwarmingsinstallaties

  Dakbedekking 

  Binnenriolering en legionellapreventie

  Geisers, boilers en designradiatoren

  Water- en gasinstallaties

  Ventilatiesystemen

 

Of het nu gaat om een lekkage, verstopping, de aanleg van een nieuwe 

CV-installatie of badkamer, bij installatiebedrijf Goes-Plooy bv bent u altijd 

aan het juiste adres. U krijgt altijd garantie op het installatiewerk. Ook kunt 

u een beroep doen op de Uneto-VNI consumentenvoorwaarden.

 

goes-plooy.nl goes-plooy.nl

Gegevens contractant

** Let op: Indien u voor meerdere toestellen een abonnement afsluit,  
noteer dan hierboven welk abonnement op welk toestel van toepassing is.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Goes-Plooy om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 

de opdracht van Goes-Plooy. U kunt het formulier opsturen naar het postadres op de achterzijde. Om het u nog makkelijker te maken kunt u 
abonnementen afsluiten via onze website goes-plooy.nl

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam Aanwezige toestellen (merk, type en bouwjaar vermelden**)

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

E-mailadres

Telefoonnummer

IBAN nr.

Bank identificatie [BIC]*

* Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Plaats en datum

Handtekening

Vestiging Haarlem

A. Hofmanweg 44-A

2031 BL Haarlem

T 023- 526 15 03

E info@goes-plooy.nl

Vestiging Alkmaar

Kamerlingh Onnesstraat 27Q

1821 BP Alkmaar

T  072 - 5153200

E info@goes-plooy.nl

Uw huidige abonnement wordt 
voortgezet onder dezelfde condities 
als u gewend bent. 

U kunt van het volledig ingevulde formulier 
een foto of een scan maken en deze mailen 
aan info@goes-plooy.nl

Of doe dit formulier volledig ingevuld in 
een envelop en stuur deze aan Goes-Plooy, 
Westerweg 198C, 1852 AP in Heiloo


