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We vergeleken contracten inclusief arbeids-, voorrij- en materiaalkosten • Warmte Groep heeft geen contract dat materiaalkosten dekt, maar voor de volledig-
heid is dit bedrijf toch in de tabel opgenomen • Prijzen gelden begin 2019; exclusief eventuele regiogebonden kosten • Feenstra: 5% korting voor Nuonklanten  
en 10% voor leden van Vereniging Eigen Huis • Essent: eerste jaar €31 korting • Bij Bonarius krijg je de startinspectiekosten terug als de goedgekeurde ketel in 
onderhoud wordt genomen.

cv-onderhoudscontracten
AANBIEDER WERKGEBIED CONTRACTNAAM PRIJS  

PER JAAR 
START
INSPECTIE 
VERPLICHT

KOSTEN 
START 
INSPECTIE

MATERIAAL 
KOSTEN
MAXIMAAL

ONDER
HOUD  
OM DE XX 
MAANDEN

ANDERE 
FREQUEN
TIE (TEGEN 
BETALING) 

MINIMALE 
DUUR  
CONTRACT 
(MAANDEN)

LOSSE 
BEURT 
(ONDER
HOUD) 

OK CV 
KEUR
MERK

Bonarius Noord-Holland, 
Zuid-Holland, 
Utrecht

Top €182  €75 geen 
maximum

12 12 kosten 
variëren



Eneco Landelijk KetelComfort 
Top

€143  inclusief €250 24 12 12 nvt 

Energiewacht  
(WestNederland)

Groningen, Drenthe 
en Zuid-Holland, 
deel Noord-Holland 
en Utrecht

Comfort Plus €153  €50 €275 24 12 24 €99 

Energiewacht Groep Friesland, Utrecht, 
Flevoland, Gelder-
land, deel Drenthe,  
Overijssel en 
Noord-Holland

Comfort Plus €173  €50 €275 18 24 €85

Essent Landelijk Premium €162  inclusief €275 24 24 €99

Feenstra Landelijk All-in €169  €50 geen 
maximum

24 12 €129

Geas Gelderland, deel 
Overijssel

Zeker Warm 
Extra

€134  €50 €275 24 12 24 €85

Kemkens Noord-Brabant, Zee-
land en Gelderland

Comfort Plus €155 €275 24 12 24 €85

Nederlandse Instal  
latie Maatschappij

Noord-Holland, 
Zuid-Holland, 
Utrecht, Noord- 
Brabant, Flevoland

All-in €159  inclusief geen 
maximum

12 12 €85 

Van Trigt Installaties Zuid-Holland, 
Noord-Brabant, 
Utrecht

Comfort All-in €135  inclusief geen 
maximum

24 24 €130 

Volta Limburg Limburg Comfort Plus €179 €275 24 12 24 €85

Warmte Groep Noord-Holland, 
Zuid-Holland, 
Utrecht, Noord- 
Brabant, Gelderland, 
Flevoland

Comfort X €78 nvt 12 12 €63

Op dit moment is certificering niet 
ver plicht, maar dat gaat in de loop 
van het jaar hoogstwaarschijnlijk 
verande ren. Er komt dan één logo 
voor alle bedrijven die een door de 
overheid goedgekeurde certificering 
of keurmerk hebben. Het is nog niet 
bekend wat de eisen daarvoor zullen 
zijn, maar waarschijnlijk hebben ze te 
maken met de vakbekwaamheid van 

medewerkers en vindt er controle 
plaats – via steekproeven – op de 
uitvoering van de werkzaamheden 
door monteurs. Cv-ketelinstallateur 
en onderhoudsmonteur worden dan 
gereglementeerde beroepen, zodat 
beun hazen niet meer aan ketels 
mogen zitten. Een groot voordeel 
van de beoogde wetswijziging is 
bovendien dat ook de rookgasafvoer 

onderdeel wordt van de regeling.  
Nu gaat het nog vaak mis als een 
nieuwe ketel wordt geïnstalleerd op 
een rookgasafvoer die geen 15 jaar 
meer meekan. Met misschien lekka-
ge van kool monoxide tot gevolg. <<

Lees meer over het onderhouden 
van de cvketel op consumenten
bond.nl/ketelonderhoud
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