
Wij bieden onderhoudscontracten aan waarbij wij 
jaarlijks een onderhoudsbeurt komen verrichten 
aan uw toestel. Al vanaf € 82,- per jaar.

Ook bent u op het juiste adres voor; Sanitair-, Riool-, Gas-, Water leidingen, Airco’s,    

Centrale  Verwarming, Vloerverwarming, Zink- en Dakbedekkingswerkzaamheden.   

Duurzame  oplos singen: Zonnepanelen, Zonneboilers en Warmtepompen.

Oeverlandenweg 7
7944 HZ  Meppel
Tel. (0522) 25 15 66
info@dereestbv.nl
www.dereestbv.nl

trakteert!

Vaillant Voordeelweken

* Kijk op www.vaillantvoordeelweken.nl voor de actievoorwaarden. (Telefoon niet inbegrepen)

De ecoTEC plus met slimme thermostaat 

Nu
€ 175,-
cashback*

www.vaillantvoordeelweken.nl

1.395,-*

een nieuwe Vaillant HR cv-ketel, 8 zonnepanelen van Impulzz Solar en een 1- jarig onder-houdsgarantieplan via  Allure Energie.

v.a. € 8,-per maand
per maand
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U kunt 
nu al een 

cv-ketel huren 
va. € 29,,95*

per maand 

(inclusief montage 
en onderhoud)



Installatiebedrijf ‘de Reest’ richt zich op warmte- en warm water apparatuur. Onze vakmensen geven u 
persoonlijk advies over onderhoud van uw cv-ketel, combiketel, geiser of  gashaard. 

Wij bieden onderhoudscontracten waarbij wij periodiek een onderhoudsbeurt komen  verrichten aan uw 
toestel. U bent dan verzekerd van een probleemloos gebruik. Ook kunt u ons bellen in geval van storing 
aan uw toestel.

Regelmatig onderhoud en service zijn erg belangrijk voor uw cv of combi ketel. Een goed onder-

houden cv-ketel gaat langer mee en is energiezuiniger. Door  regelmatig  onderhoud bespaart u 

niet alleen op uw stookkosten, ook bent u ver zekerd van een goed werkende cv-installatie.

Jaarlijks onderhoud
aan uw cv-ketel

OOK VOOR
BESPAAROPLOSSINGENBENT U BIJ ONS AAN HETGOEDE ADRES!

Wij bieden onderhoudscontracten aan 
waarbij wij jaarlijks een onderhoudsbeurt 
komen verrichten aan uw toestel. 
Al vanaf € 82,- per jaar.

Ook bent u op het juiste adres voor; Sanitair-, Riool-, Gas-, Water leidingen, 

Airco’s, Centrale Verwarming, Vloerverwarming, Zink- en Dakbedekkings-

werkzaamheden. Duurzame oplos singen: Zonnepanelen, Zonneboilers en 

Warmtepompen.

Oeverlandenweg 7
7944 HZ  Meppel
Tel. (0522) 25 15 66
info@dereestbv.nl
www.dereestbv.nl


