
 
 
Voorwaarden All-Inclusive Service 
 
Wij bieden een totaal concept aan, namelijk het leveren van uw gewenste deur(en) inclusief montage door een 
vakkundig vakman, het leveren van de benodigde materialen zoals, het deurbeslag, hang en sluitwerk en het 
aflakken / professioneel spuiten in de gewenste RAL-Kleur. 
De nieuwe deur(en) worden geheel volgens de normen van het bouwbesluit gemonteerd en afgehangen. 
Alle materialen, welke wij aanleveren, voldoen aan het SKG***® Keurmerk en de veiligheidsnormen van het 
Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
 
De aanbieding bestaat uit het leveren van de gewenste deur, 
 
-       inclusief het isolatieglas (indien van toepassing), keuze uit blank of mat, 
-       inclusief het digitaal inmeten van de nieuwe deur, 
        Geldig binnen een straal van 50 km enkele reis. 
        Vanaf een afstand van 50 km enkele reis, wordt er een kilometervergoeding berekend, 
-       inclusief het verwijderen van de huidige deur, 
-       inclusief het afvoeren van de huidige deur (service), 
-       inclusief het monteren / afhangen van de nieuwe deur, 
        Geldig binnen een straal van 50 km enkele reis. 
        Vanaf een afstand van 50 km enkele reis, wordt er een kilometervergoeding berekend. 
-       inclusief het leveren, frezen en monteren van 4x Veiligheidsscharnier met dievenklauwen, 
        voorzien van het Keurmerk SKG***® en het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
-       inclusief het leveren, frezen en monteren van een Driepuntssluiting,  
        voorzien van het Keurmerk SKG***® en het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
-       inclusief het leveren en monteren van een Veiligheidsbeslag Greep / Kruk met kerntrekbeveiliging, 
        kleur: Aluminium F1, 
        voorzien van het Keurmerk SKG***® en het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
-       inclusief het leveren en monteren van een Veiligheidscilinder,  
        voorzien van het keurmerk SKG***® en het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
        Tip! 
        Wilt u ook af van een grote sleutelbos waaruit u altijd de juiste sleutel moet vinden. 
        U kunt voor uw voordeur en meerdere buitendeuren een gelijksluitende cilinder plaatsen, 
        waarmee u met één en dezelfde sleutels uw buitendeuren opent. 
-       inclusief 3 sleutels, 
-       inclusief het montage van het isolatieglas (indien van toepassing), 
-       inclusief het aflakken / professioneel spuiten in de gewenste RAL-Kleur. 
 
+ 
 
Leveren van een Voordeurkozijn met bovenlicht, 
 
-       inclusief het verwijderen van het huidige voordeurkozijn, 
-       inclusief het afvoeren van het huidige voordeurkozijn (service), 
-       inclusief monteren van het voordeurkozijn (met onderdorpel indien aanwezig) in bestaande opening, 
        zonder hak of breekwerk, 
-       inclusief het aflakken / professioneel spuiten in de gewenste RAL-Kleur.  
        Het nieuwe voordeurkozijn + Voordeur worden compleet klaar opgeleverd! 
 
Voor een totaalprijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daarbij mag u kiezen voor extra optie mogelijkheden tegen een meerprijs, zoals: 
 
- Tweede gewenste RAL-Kleur naar keuze ……..  binnenzijde deur. 
 
- Leveren, frezen en monteren van een automatisch tochtvaldorpel. 
* Alleen mogelijk bij een naar binnen draaiende deur. 
 
- Frezen brievensleuf. 
- Leveren en monteren brievenbus Kleur F1 aluminium. 
- Leveren en monteren brievenbus tochtborstel met klep Kleur F1 aluminium. 
 
- Leveren en monteren Deurspion, voorzien van een visoog 200° zilver. 
 
- Leveren en monteren Kierstandhouder Intersteel RVS 
  voorzien van het Keurmerk SKG�® sterren en Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
 
- Leveren extra sleutels 
  Sleutels kosten € 9,95 inclusief btw per stuk. 
 
 
- Tegen een meerprijs is het leveren van een luxe beslag mogelijk: 
 
  Leveren en monteren van een Intersteel Veiligheidsbeslag,  
  Voorzien van 10 jaar garantie, 
  bestaande uit: 
 
  Voordeurknop model paddenstoel, 
  Deurkruk inclusief rozet, 
  Veiligheidsrozet met kerntrekbeveiliging, 
  voorzien van het Keurmerk SKG***® sterren en het Politiekeurmerk “Veilig Wonen”. 
 
- Leveren en monteren Intersteel brievenbus, inclusief montage, 
- Leveren en monteren brievenbus tochtborstel met klep, inclusief montage. 
 
*keuze uit de kleuren RVS, Messing gelakt, Messing getrommeld, messing ongelakt, messing gebruind, oud grijs, 
 nikkel mat, Chroom, Mat Chroom en Zwart. 
 
 
Na het invullen en verzenden van de gegevens via deze website neemt de klantenservice binnen 2 werkdagen contact 
met u op voor een inmeetafspraak. 
Tijdens de inmeetafspraak wordt uw aanvraag, welke u via de website heeft verzonden, met u doorgesproken. 
Gezien word of alle aangegeven wensen en opties mogelijk zijn. 
Mochten deze opties niet mogelijk zijn komen deze te vervallen. 
Na het inmeten en uw definitieve akkoord wordt de nieuwe deur in productie genomen. 
De verwachte levertijd staat bij de gewenste deur vermeld. 
Zodra bekend is wanneer de nieuwe deur geleverd gaat worden neemt de klantenservice contact met u op voor het 
inplannen van de werkzaamheden. 
 
Ontvangt u liever een maatwerk offerte of heeft u een deur nodig met een afwijkende maat, 
vraag vrijblijvende een offerte aan via de link "Aanvraag Offerte Maatwerk" . 
 
Voorwaarden 
  
- Alleen geldig bij afname complete aanbieding. 
 
- Inmeten Deur. 
  Geldig binnen een straal van 50 km enkele reis. 
  Vanaf een afstand van 50 km enkele reis wordt een kilometervergoeding van € 0.25 per gereden kilometer berekend. 
  Vanaf een afstand van 251 km heen en terug op aanvraag. 
 
- Leveren deur(en)en uitvoeren werkzaamheden. 
  Geldig binnen een straal van 50 km enkele reis. 
  Vanaf een afstand van 50 km enkele reis wordt een kilometervergoeding van € 0.25 per gereden kilometer berekend. 
  Vanaf een afstand van 251 km, prijs op aanvraag. 
  Waddeneilanden op aanvraag. 
        
- Bij meerdere verzoeken in een straat of buurt kunnen de voorrijkosten gedeeld worden door het aantal opdrachtgevers. 
 
 
 
 
 
 



Waarom kiezen voor ons bedrijf? 
 
Natuurlijk laat u niet door ieder persoon of bedrijf uw cilinders en veiligheidsbeslag, welke toegang verschaffen naar uw 
woning, aanbrengen. 
U verwacht een professioneel bedrijf welke integer handelt. 
Een professionele manier van werken staat bij ons hoog in het vaandel, wij behandelen uw opdracht vertrouwelijk en 
discreet. 
 
Om u het vertrouwen te geven dat u een betrouwbaar professioneel bedrijf inschakelt, is ons bedrijf aangesloten bij het 
Politiekeurmerk en een erkend PKVW bedrijf. 
U vindt ons op de website www.politiekeurmerk.nl onder via de link “vindt een politiekeurmerk expert”. 
Niet alleen voor het aanbrengen van het juiste hang- en sluitwerk, maar ook voor advies, controle en preventie bent u bij 
ons aan het juiste adres. 
 
Om u als toekomstige opdrachtgever een garantie te geven dat u een deskundige vakman inhuurt, is ons bedrijf 
aangesloten bij het Keurmerk Kwaliteitsvakman. 
Een vakman met dit Keurmerk staan garant voor kwaliteit. 
Deze aanbieding is alleen geldig bij complete afname. 

 
 


