Delden,

2015

Betreft: onderhoudsabonnement
Geachte heer/mevrouw,
Voor het optimaal laten functioneren van uw buitenzonwering, rolluiken, en/of garagedeur, is het belangrijk dat deze
regelmatig wordt nagezien en dat er periodiek onderhoud wordt gepleegd. De fabrieksgarantie is daarbij ook nog
enkel van kracht bij aantoonbaar regelmatig onderhoud. Steeds vaker wordt door fabrikanten naar een bewijs
gevraagd.
Met ons onderhoudsabonnement voldoet u aan deze voorwaarden van de fabrikanten. Daarnaast biedt het nog
andere voordelen.
Reparaties die buiten de garantie vallen, worden voor het lage onderhoudstarief gerepareerd in plaats van het
standaardtarief, zonder dat startkosten (inclusief voorrijden) worden berekend. En dat zolang het abonnement loopt.

Tarief 2014/2015

Bij afsluiten service abonnement:
Onderhoudstarief
Incl BTW
6%
21%

Zonder service abonnement:
Standaard tarief Incl BTW
6%
21%

Startkosten 1 man

€ 30,00

€ 42,50

Startkosten 2 man

€ 35,00

€ 49,75

Uurloon locatie per monteur

€ 49,05

€ 56,00

€ 63,50

€ 72,50

Het onderhoud houdt in:

Het jaarlijks afstellen van de elektrische bediening indien nodig;

Het smeren van de draaiende en glijdende delen;

Het controleren van de bevestigingen;

Het controleren op bovenmatige slijtage;

Bewijs van onderhoud d.m.v. een keuringsticker;

Het bijstellen van de armen (zonwering) en scharnieren/veren (garagedeuren), indien nodig.
De kosten voor dit abonnement ( incl. BTW) bedragen voor

ste

1

product

Volgende product

1 knikarmscherm

€ 55,00

€ 30,00

1 uitvalscherm / screen / markies / rolluik

€ 45,00

€ 20,00

1 veranda-zonwering / garagedeur

€ 62,50

€ 37,50

Bovengenoemde bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd en zijn exclusief eventueel
gebruik van hoogwerker, steiger en/of ander benodigd speciaal klimmateriaal, volgens de
arbonorm.
Het onderhoud zal worden uitgevoerd, op afspraak, in de periode van september t/m februari.
Indien u van bovenstaande aanbieding gebruik wilt maken, verzoeken wij u vriendelijk bijgaand
formulier ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.
Met vriendelijke groet,

Siemar Zonwering, Garagedeuren en Overkappingen

Siemar is gecertificeerd door de ROMAZO met het kwaliteitscertificaat.

Dhr/ mevr.
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon Privé

Mobiel

Email

Verleent hierbij tot wederopzegging opdracht aan Siemar zonwering voor het jaarlijks onderhoud aan
buitenzonwering / rolluiken / garagedeuren / veranda zonwering.
Het onderhoud houdt in:

Het jaarlijks afstellen van de elektrische bediening indien nodig;

Het smeren van de draaiende en glijdende delen;

Het controleren van de bevestigingen;

Het controleren op bovenmatige slijtage;

Bewijs van onderhoud d.m.v. een keuringsticker;

Het bijstellen van de armen (zonwering) en scharnieren/veren (garagedeuren), indien nodig.

Het betreft de volgende producten:
Aantal
Product (en)

Jaar van aanschaf

Bij Siemar / Elders

Knikarmscherm / terrasscherm (en)

Siemar / Elders

Uitvalscherm (en)

Siemar / Elders

Screen (s)

Siemar / Elders

Rolluik (en)

Siemar / Elders

Veranda-zonwering (en)

Siemar / Elders

Garagedeur (en)

Siemar / Elders

De kosten voor dit abonnement ( incl. BTW) bedragen voor

ste

1

product

Volgende product

1 knikarmscherm

€ 55,00

€ 30,00

1 uitvalscherm / screen / markies / rolluik

€ 45,00

€ 20,00

1 veranda-zonwering / garagedeur

€ 62,50

€ 37,50

Bovengenoemde bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd en zijn exclusief eventueel
gebruik van hoogwerker, steiger en/of ander benodigd speciaal klimmateriaal volgens de
arbonorm. Betaling kan uitsluitend contant of via pin geschieden direct na uitvoering.
Voor akkoord : …………………………………………( handtekening )
…………………………………………( datum )
U kunt dit abonnement mailen of per post toezenden.
Wilt u meer weten, bel dan met een van onze adviseurs.
Tel: 074-37 66 328.

Siemar is gecertificeerd door de ROMAZO met het kwaliteitscertificaat.

