ONDERHOUDSCONTRACT
Datum ingang: ………………………………

Duur van het contract:
- 5 jaar / 10 jaar / 15 jaar

Datum eind: ………………………………….

Klant & Woning/Object gegevens:

Frequentie van het onderhoud:
- Jaarlijks / om het jaar

Naam……………………………………………………………………………………………
Klant Adres……………………………………………………………………………………
Postcode, plaats…………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………………..
Telefoon……………………………………………………………………………………….
Garantie:
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
- voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
- voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond
schadelijke wijze zal verweren;
- wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar bij:
- transparante beitsen & vernissen
3. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn drie jaar bij:
- dekkende watergedragen verf
- dekkende vochtregulerende verf
- dekkende beits
- dekkende high solid verf
- dekkende traditionele verf
4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn vier jaar bij:
- dekkende gesiliconiseerde verf
Garantietermijn 4 jaar: 1e jaar= 100% / 2e jaar= 70% / 3e jaar= 40% / 4e jaar= 20%
Garantietermijn 3 jaar: 1e jaar= 100 % / 2e jaar= 60% / 3e jaar= 20%
Garantietermijn 2 jaar: 1e jaar= 75% / 2e jaar= 35%
Uurtarief & Materiaal:
- € 35,00 exclusief 6% BTW per uur met een standaard inflatie verhoging per jaar.
- U ontvangt 10% korting, ex. BTW, op het benodigde materiaal zolang het contract loopt.
Afgesproken werkzaamheden (toevoeging):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aandachtspunten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Voor akkoord eigenaar/bewoner:

Voor akkoord Het Gelders Schildershuis:

Door middel van dit contract verzekerd u zich van goed en gedegen kwalitatief onderhoud aan uw woning/berging/pand of boot.
Regelmatig onderhoud voorkomt o.a. Houtrot, Scheuren,lekkage en uw pand staat er elk jaar strak bij.
Wij zullen contact met u opnemen ,volgens contract, voor een inspectie en daarna met u de eventuele aandachtspunten doorlopen.
Voor vragen of andere zaken kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens, wij zijn u graag van dienst!!

