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Een aanbieding om 
warm van te worden
U wilt de komende jaren natuurlijk verzekerd 
blijven van een warm huis, warm water én van 
een veilige en zuinige verwarmingsinstallatie. 
Sluit daarom een onderhoudsabonnement af. 

Goed en regelmatig onderhoud van uw cv-ketel 
kan namelijk veel problemen voorkomen. Een 
vakkundig onderhouden ketel is minder gevoelig 
voor storingen én veiliger. 
Ook niet onbelangrijk: een goed afgestelde ketel 
zorgt bovendien voor optimaal rendement en is 
dus zuiniger in het gebruik.

Heeft u een nieuwe ketel laten  
installeren door Goes-Plooy?  
Dan is het eerste jaar onderhoud gratis!*

Sluit u een abonnement af op een reeds 
geïnstalleerde ketel? Het eerste onderhoud is in 
dit geval op regiebasis. 

Niet vergeten!
Wilt u profiteren van deze welkomstaanbieding?
Vergeet dan niet om de bijgevoegde 
antwoordkaart direct in te vullen en op te sturen 
(Westerweg 198c, 1852 AP Heiloo).

Nog sneller en gemakkelijker regelt u uw 
aanvraag via www.goes-plooy.nl/abonnementen. 
Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, 
krijgt u hiervan een bevestiging.

100% Goes-Plooy,
100% zekerheid
100% Goes-Plooy is een 100% goedwerkende 
installatie. Met het afsluiten van een maatwerk-
abonnement kiest u voor de zekerheid van 
warmte en warm water in uw woning én voor 
veiligheid. De gediplomeerde monteurs van 
Goes-Plooy komen ieder jaar langs voor een 
gratis controle. Bovendien heeft Goes-Plooy 24/7 
service: in noodgevallen, zoals een gaslekkage, 
zijn wij snel ter plaatse!

Lekker veel voordeel!

• 24 uursservice, geen voorrijkosten  
 bij een abonnement
• Storingen vaak binnen 4 uur opgelost
• Arbeidsloon per 15 minuten
• Storing melden en afspraak 
 verzetten mogelijk via de website

Goes-Plooy onderhouds-
abonnement: past als een 
warme jas

Bij Goes-Plooy weten we dat ieder 
huishouden zijn eigen wensen, voorkeuren 
en budget heeft. Daarom hebben wij 
diverse onderhoudsabonnementen en 
daar is er altijd één bij die u past als een 
warme jas. Op het inlegvel treft u ons 
keuzemenu aan.

*mits u de antwoordkaart binnen 1 maand aan ons retourneert.

Zo geregeld, vakwerk
en duurzaam
Installatiebedrijf Goes-Plooy bv is dé specialist 
op het gebied van klein loodgieters- en 
installatiewerk, waarbij meerdere disciplines 
betrokken zijn. Waarom belt u ons? Omdat 
onze bespaarinstallateurs 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. Uiteraard krijgt 
u garantie op het installatiewerk.

De zekerheid van comfort

Met een onderhoudsabonnement van 
Goes-Plooy blijft uw CV installatie veilig 
en betrouwbaar.
Wees zeker van een comfortabel 
verwarmd huis én van warm water. 
Goes-Plooy is de specialist en heeft 
voor elke installatie het passende 
abonnement. Kijk op goes-plooy.nl voor 
meer informatie of bel ons!


