
Zo eenvoudig als muziek streamen.

Huren in plaats van kopen

Geen aankoopkosten 

10 jaar all-in service en onderhoud

Tot 25% energieverbruik besparen    

Viessmann Comfort 

Een verwarming huren in plaats van kopen 

U hebt een nieuw verwarmingssysteem nodig, maar wilt vermijden van hierin te investeren? 
Maak het u gemakkelijk: met Viessmann Comfort krijgt u een modern en efficiënt verwarmingssysteem 
van Viessmann, zonder dat u het hoeft aan te schaffen. U betaalt een vaste prijs per maand, Viessmann 
zorgt voor de rest. Naast de basisformule bestaat er voor gasketels ook de tariefoptie Flex: hiermee geniet 
u op ieder moment van de laagst beschikbare energieprijs.  
Een allround pakket werkelijk zonder zorgen!

De voordelen in één oogopslag.

Aantrekkelijk.
U verkrijgt een nieuw
verwarmingssysteem  
van Viessmann aan een  
vaste prijs per maand.

Comfortabel.
U geniet 10 jaar lang van
all-in service, onderhoud, 
reparatie en garantie.

Efficiënt.
Met uw nieuw verwarmings-
systeem van Viessmann bespaart 
u tot 25% op uw energieverbruik 
en beschermt u het klimaat.



Zo eenvoudig is het!

Contract
Als u vragen heeft over Viessmann 
Comfort staan wij u graag te woord: 
0800 999 50 (ma-vr 9-18 uur) of 
per e-mail comfort@viessmann.be
Hier kan u ook terecht voor de  
verdere afhandeling na onder- 
tekening van het contract.

 

Installatie
Na het afsluiten van het contract 
maakt een door u gekozen  
Viessmann Service Partner een 
afspraak met u en plaatst de ver-
warming. Na afloop volgt nog een 
check-up door de technische dienst 
van Viessmann. Zo bent u zeker dat 
het nieuwe verwarmingssysteem 
perfect zal functioneren.

Gebruik & facturatie
Na de installatie betaalt u Viessmann 
een vast maandelijks bedrag voor 
het gebruik van het verwarmings-
systeem. Viessmann neemt dan alle 
kosten op zich voor de plaatsing, 
onderhoud, service en vervang-
stukken. Bij de Flex formule, zorgen 
we steeds voor de laagste 
energieprijzen.
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Beschikbaar bij uw Viessmann Service Partner

De meest gestelde vragen 
Hoe lang is de looptijd van de contracten van Viessmann 
Comfort?
De duur van het contract is steeds tien jaar, zowel voor 
de tariefformule Comfort als voor de optie Flex.

Welke componenten van het systeem vallen onder 
Viessmann Comfort?
Viessmann Comfort omvat de volgende componenten 
binnen de stookruimte: een condensatieketel op gas 
of stookolie van Viessmann, de extra onderdelen 
die rechtstreeks op het systeem zijn aangesloten 
(expansievat, vuilafscheider, rookgassysteem, 
pompgroepen, enz.) en de communicatiemodule 
voor aansluiting van het verwarmingssysteem op 
het internet. Onderdelen buiten de stookruimte zoals 
radiatoren of vloerverwarming vallen er niet onder.

Wie is eigenaar van het nieuwe verwarmingssysteem?
Met Viessmann Comfort blijft Viessmann eigenaar van 
het geïnstalleerde verwarmingssysteem.

Wat gebeurt er na ondertekening van het contract?
Zodra u uw contract heeft getekend, maakt de 
Viessmann Service Partner van uw keuze een afspraak 
met u om het nieuwe verwarmingssysteem te 
installeren. 

Wat gebeurt er met mijn huidig gascontract?
Met de basis-tariefoptie van Viessmann Comfort regelt u 
uw eigen gascontract. Met de optie Flex zorgt Viessmann 
ervoor dat u altijd geniet van de laagst beschikbare 
energieprijs vanaf het moment van de check-up door de 
technische dienst van Viessmann.

Wat gebeurt er na afloop van de contract-
periode?
Aan het einde van de looptijd heeft u de mogelijkheid 
om het contract tegen sterk gereduceerde 

voorwaarden te verlengen. U kan natuurlijk ook 
een nieuw contract afsluiten voor een nieuw 
toestel. Het kan best zijn dat er dan door gewijzigde 
omstandigheden of technische vernieuwingen meer 
optimale toestellen voorhanden zijn.

Is er een leeftijdsgrens voor klanten van 
Viessmann Comfort?
Nee, bij Viessmann Comfort zijn er geen 
leeftijdsgrenzen - in tegenstelling tot veel andere
leveranciers.

Wat gebeurt er als u het huis verkoopt of om andere 
redenen van eigenaar verandert?
In dit geval kan het contract voor Viessmann Comfort 
door de nieuwe eigenaar worden overgenomen. 
Als dit niet gewenst is, voorziet het contract een 
afkoopregeling.


