
pelletkachels en ketels ~ pellets ~ centrale verwarming ~ zonneboilers

Beste klant, 

We beleven gekke tijden. Door de spectaculaire sprongen op de grond- en brandstoffenmarkt is ook  
de prijs van pellets sterk gestegen. Hierdoor kunnen we u helaas geen speciale zomerprijs aanbieden. 

Blijven pellets dan een goed alternatief om te verwarmen? Absoluut, want de prijzen van gas en 
stookolie zijn proportioneel sterker gestegen dan pelletprijzen. Ook vanuit ecologisch standpunt blijven 
de lokaal geproduceerde houtpellets van Ecopower een goede keuze.

Is het dan een goed idee om nu pellets aan te kopen? Toch wel. Het is vandaag onmogelijk te 
voorspellen wat de grondstofprijzen de komende weken en maanden zullen doen, maar het is duidelijk 
dat veel van die prijzen nog verder zullen stijgen. 

ZOMER PELLETS 2022

BESTEL 

daarom 

NU

merk kg prijs

Ecopower Pellets 975 € 385

= 1 pallet (65 zakken) = incl. 6% btw
= excl. € 10 borg (europallet)

Opgelet! 
  Aanbod is geldig tot 15 mei 2022 en zolang de voorraad strekt.
  Bestelling ophalen in Ophasselt (gratis) of levering aan huis 
 (€ 40/adres en €5/extra pallet) vóór 1 juli 2022. 
  Betaling bij ophalen of levering (Cash, Bancontact, Payconiq).

  Vanaf 1 juli 2022 stijgt de prijs tot € 415/pallet. 
 Snel zijn is dus de boodschap!

www.van-roy.eu



Hoofdzetel & Showroom:  Showroom:
Brusselbaan 179, 1790 Affligem Tempelstraat 11, 9500 Ophasselt

Het goede nieuws? De zomer is in zicht. 
Tijd voor een grondig onderhoud en technisch nazicht van uw pelletkachel of -ketel.

Voor een onderhoud tijdens de winter (oktober-maart) geldt een hogere forfaitaire prijs: € 220 (incl. 6% btw).  
Wachttijden lopen in deze periode op tot minimum 5 weken. Laat daarom uw pelletkachel of -ketel 
(preventief) onderhouden tijdens de zomermaanden.

Reserveren kan tot en met 15 mei 2022 via 054 24 51 25 (09:00 – 12:00 I 13:00 – 17:00).

Opmerkingen bij het onderhoud
 Het toestel dient goed bereikbaar te zijn. 

 Een onderhoud is geen herstelling. Defecten aan het toestel meldt u bij reservering.

 Breuk aan de onderdelen van de vuurhaard of warmtewisselaar (bv. firex, dichtingen) vallen niet onder 
garantie van het onderhoud en worden apart aangerekend. 

 Wij vragen om de kachel koud aan te bieden én na dagelijks onderhoud (indien dit niet het geval is, 
rekenen we € 5 extra aan).

 De onderhoudstechnicus komt bij u langs tussen 8 en 16 uur. Het exacte uur is moeilijk te voorspellen.  
Dit hangt af van het verkeer en eventuele vertragingen. 

 Wij maken de onderhoudsplanning voor de komende maanden op per regio. Dit betekent dat 
geannuleerde afspraken pas opnieuw kunnen ingepland worden na de drukke zomerperiode.

Preventie

Wat als de ontsteking niet meer werkt na onderhoud? 
Een ontsteking heeft een levensduur volgens een aantal ontstekingen. Werkt uw kachel op temperatuur en 
gaat deze meermaals per dag aan en uit, dan zal de ontsteking sneller verslijten. Een preventieve wissel kan 
u extra werk en verplaatsingskosten besparen tijdens de winter. Vraag naar meer info bij de technicus die bij 
u langskomt. 

Openingsuren

Kachel niet aangekocht  
bij VAN ROY

Kachel aangekocht  
bij VAN ROY

Onderhoud pelletkachel + 
schoorsteen

€ 180 (Cash/Payconiq)
€ 185 (Overschrijving)

€ 165 (Cash/Payconiq)
€ 170 (Overschrijving)

Onderhoud pelletketel + 
schoorsteen n.v.t

€ 190 (Cash/Payconiq)
€ 195 (Overschrijving)

Ophasselt Affligem

Maandag 13u00 – 17u00

Gesloten: 15/05 – 31/08
(toonzaal op afspraak)

Dinsdag gesloten

Woensdag 13u00 – 17u00

Donderdag 13u00 – 17u00

Vrijdag 13u00 – 17u00

Zaterdag 10u00 – 13u00

Jaarlijks verlof: 09/07 – 06/08/2022

Het VAN ROY-team dankt u alvast voor het gestelde vertrouwen. 
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