Onderhoudscontract
Met dit onderhoudscontract bent u zeker van specialistisch onderhoud aan uw
dakkapel en ondersteunen wij u bij het plezierige gebruik van uw dakkapel. U hoeft
zelf geen actie te ondernemen, dat doen wij 1 maal in het jaar waarna wij de
volgende punten controleren en onderhouden.










Reinigen van de kunststof (hout) materialen als de bekleding en kozijnen
d.m.v. een daarvoor geschikt en zacht schoonmaakmiddel.
Het in de was zetten van de kunststof materialen om het zo lang mogelijk vrij
van vuil te houden.
Het reinigen van het glas (buitenzijde).
Het reinigen van het pantser van uw rolluik (buitenzijde) (indien aanwezig).
Het leeghalen en reinigen van de verholen goten (indien aanwezig).
Het smeren en eventueel afstellen van het hang- en sluitwerk.
Het controleren van alle afdichtingen.
Het controleren van de dakpannen gelegen rondom de dakkapel.
Een algehele check m.b.t. de status van uw dak, denk bijv. aan het melden
van gebroken of losliggende (nok)pannen.

Wij hanteren de volgende prijzen voor het onderhoudscontract :
□ – dakkapel < 5000 mm : € 125,□ – dakkapel > 5000 mm (max. 10000 mm) : € 175,-

aantal : ______X
aantal : ______X

U kunt de afmeting aanvinken welke voor u van toepassing is en het aantal
dakkapellen aangeven en dit contract ingevuld en getekend per mail of post
retourneren.
Uw gegevens :
Naam : ___________________________
Straat : ___________________________
Tel :_______________________________

Pc + plaats : _________________________
E-mail : _____________________________

Is de dakkapel door ons geleverd en geplaatst ? JA, ordernr. : _______________
Nee, door _____________________ in het jaar ____________
Handtekening:

Datum:

_______________________

________________

De genoemde prijzen zijn uiteraard incl. btw, voorrijkosten, schoonmaak- en smeermiddelen en het
arbeid voor bovengenoemde werkzaamheden. Andere dan hier boven genoemde werkzaamheden of
vervangen van materialen zijn niet in de prijs meegenomen en kan eventueel direct ter plaatse met u
worden kortgesloten, dan wel worden uitgevoerd.
Facturatie geschied ten allen tijde in januari van elk jaar en het onderhoud in de periode tussen april
en november. Het contract is geldig voor 1 jaar en wordt zonder opzegging van uw kant voor de maand
december telkens met één jaar verlengd.
Op al onze aanbiedingen en op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing, mits anders besproken of vermeld. Een exemplaar wordt op verzoek toegezonden.

