Kopen of huren

Kopen
of huren

Uw nieuwe cvketel van A tot Z
geregeld

v.a.

€ 27,99
p/m all-in!

Altijd verzekerd van warmte en warm water
Kies wat bij u past
Als u op zoek bent naar een cv-ketel voor uw nieuwe woning, of ter vervanging van
uw oude toestel, staat u voor een vrij grote investering. Dan is het goed te weten
dat u met Nefit meerdere mogelijkheden hebt. U kunt uw nieuwe Nefit ketel
natuurlijk kopen, dat is voor veel huiseigenaren de beste optie. Maar als u liever
geen grote uitgave ineens doet, is huren een prima alternatief. Het grote voordeel
van huren is dat u altijd verzekerd bent van warmte en warm water voor een klein
bedrag per maand. U huurt het toestel van Nefit, dus van de fabrikant zelf. Uw
Nefit Dealer kan u adviseren over de mogelijkheden en alles voor u regelen.

Waarom kopen?

Waarom huren?

	Volledige eigendom

	Geen investering ineens

	Eenmalige investering, geen

	All-in maandhuur, inclusief

maandelijkse huurkosten

onderhoud en reparaties

	Zelf bepalen wie u inschakelt

	Geen onverwachte kosten

voor service en onderhoud

	12 jaar lang verzekerd van

	Meest voordelige optie

warmte en warm water

Nefit
HR-ketel huren
v.a. € 27,
p/m all-in!

99

Huren: zorgeloos comfort. Voor minder dan één Euro per
dag huurt u al een Nefit HR-ketel van de nieuwste generatie. De voorwaarden zijn helder: één all-in maandbedrag
en u bent 12 jaar verzekerd van warmte en warm water.
U betaalt geen installatiekosten en het periodieke onderhoud wordt automatisch in overleg met u geregeld.
Zonder extra kosten.
All-in: geen verrassingen. Mocht er een storing zijn aan
de ketel, dan zijn we 24 uur per dag bereikbaar. U betaalt
geen voorrijkosten, of arbeidsloon bij een servicebezoek.
Ook eventuele vervangende onderdelen zijn inbegrepen.
U heeft dus 12 jaar lang geen omkijken naar uw ketel.
Zo easy kan het zijn.

De classificatie geeft de energie-efficiëntie aan van Nefit ProLine NxT
in combinatie met de Nefit ModuLine 100. De classificatie van andere
producten in deze serie kan eventueel afwijken. Meer informatie over
energielabels vindt u op nefit.nl/energielabel.

De beste keuze voor het beste merk
Cv-ketels kunt u overal huren, maar een Nefit HR-ketel

Nefit Veiligheidspakket

huurt u natuurlijk bij Nefit. Dat geeft zekerheid. Uw dealer

All-in betekent ook dat de monteur bij installatie

kan u helpen het juiste toestel te kiezen. Voor online advies

meteen de oude rookgasafvoerpijp vervangt door

kunt u ook naar de Nefit website. U kunt er alles online

een nieuwe. We monteren een nieuw expansievat en

regelen.

vervangen andere belangrijke zaken rondom de ketel.
We controleren de aansluitingen op gaslekkages en

Hoe werkt het? U sluit hiervoor een huurcontract met

we meten of er geen koolmonoxide vrijkomt. Zo

Nefit. Nefit regelt vervolgens de installatie met uw erkende

voorkomen we onveilige situaties. Als u kiest voor een

Nefit Dealer. U betaalt een vast bedrag per maand: per

huurketel, is dit pakket inbegrepen in de huurprijs.

type ketel geldt een vast tarief. Afgezien van eventueel
meerwerk, komen hier geen extra kosten bij. Niet voor
installatie, niet voor onderhoud en niet voor eventuele
reparaties. U weet precies waar u aan toe bent. Heldere

Service en onderhoud inbegrepen

voorwaarden en zekerheid. Het toestel blijft eigendom

Bij de all-in huurprijs zijn de kosten voor onderhoud

van Nefit. Na afloop van de huurperiode van 12 jaar kunt

conform de voorschriften inbegrepen. Tweejaarlijks

u desgewenst een nieuw contract afsluiten. U krijgt dan

komt uw onderhoudsmonteur langs om de cv-ketel te

een nieuw en actueel toestel van Nefit.

inspecteren en schoon te maken. Is er een storing, dan
kunt u dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar melden

Veilig en betrouwbaar. Net als u hechten wij de grootste

en wordt deze snel en onder garantie verholpen

waarde aan veiligheid. Daarom werken we samen met de
beste lokale Nefit partners. De Nefit Dealer zorgt voor
vakkundige en veilige installatie, maar zorgt ook dat uw
toestel gedurende de hele huurperiode in topconditie blijft.
Kijk voor meer informatie op nefit.nl/kopenofhuren

Kopen of huren

Nefit laat u nooit in de kou staan

Kiezen voor Nefit biedt zekerheid
Nefit houdt Nederland warm. Nefit introduceerde als

Nefit staat garant. Miljoenen huishoudens en zakelijke

eerste ter wereld de succesvolle HR-ketel. Tegenwoordig

klanten vertrouwen dagelijks op onze systemen. Nefit heeft

biedt Nefit als onderdeel van de Europese marktleider

alles zelf in huis. Daarom heeft uw installateur maar één

Bosch het meest uitgebreide assortiment voor verwarming,

aanspreekpunt. Onze ervaren serviceorganisatie maakt

warm water en duurzame energie.

elke dag haar reputatie als betrouwbare partner waar.

Welk toestel past bij mij?
Uw nieuwe HR-ketel vindt u snel via de online advies en offerte tool op Nefit.nl.
Voor persoonlijk advies kunt u altijd terecht bij uw Nefit Dealer.

v.a.

€ 27,99
p/m all-in!

Gratis

Easy thermostaat
t.w.v.

€ 257,-*

Nefit ProLine NxT vanaf

Nefit TrendLine vanaf

Inclusief (slimme) thermostaat.

€ 27,99 p/mnd. De kleinste, maar

€ 33,49 p/mnd. De top van de

Als u een cv-ketel huurt bij Nefit,

ook de meest compleet uitgeruste

nieuwste generatie hoogwaardige

huurt u deze inclusief thermostaat.

in zijn soort. Past vrijwel overal,

HR-verwarmingsketels. Verkrijgbaar

Van eenvoudig tot geavanceerd: u

maar levert prestaties van formaat.

in CW4, CW5 en CW6. Samen met

kiest zelf. Bijvoorbeeld Nefit Easy,

Verkrijgbaar in CW3, CW4 en CW5.

Nefit Easy zorgt TrendLine voor een

de slimme thermostaat. U kunt uw

extra groen Energielabel: A+.

verwarming overal bedienen via de
Easy app, waar u ook bent.

*Tot en met 31 maart 2017. Kijk op nefit.nl/actie.
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