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Geachte relatie, 

 

 
Om de goede werking van uw installatie ook op de lange termijn te verzekeren, biedt 

DEMARONI hekwerken u de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst.  
 

 
Wat zijn nu de voordelen van zo’n onderhoudsovereenkomst? 

 
• De zekerheid van jaarlijks preventief onderhoud waarmee de kans op problemen tot een minimum wordt 

beperkt! 
• Vast bedrag voor het jaarlijks onderhoud met inbegrip van arbeidsloon, 
• voorrijdkosten + reiniging - & smeermiddelen! 
• 10% korting op het normale uurloon bij storing(en)! 
• Voorrangsbehandeling bij afhandelen van storingen t.o. klanten zonder onderhoudsovereenkomst. 

 

         
 
Indien u akkoord gaat met ons voorstel, verzoeken wij u een getekend exemplaar naar ons retour 

te zenden. Of mee te geven aan onze monteur. 
 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen; tel. (071) 4017107   of e-mail 

info@demaroni.nl  
 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Diana Weizenbach 
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De ondergetekenden:  
 

Verklaren een onderhoudsovereenkomst te zijn overeengekomen volgens de hieronder  
aangegeven specificatie; 

Een onderhoudsovereenkomst verplicht de installateur tot het verrichten van onderhoud. 
 

Installatie: 
  

Omschrijving:  
 

Locatie:  
 

Onderhoudsfrequentie: 1 x per jaar 
 

 Prijs per jaar excl. BTW € 155,00 

 21% BTW € 32,55 
 Totaal € 187,55 

 
1. In de bovengenoemde totaalprijs is het reinigen en smeermiddelen tijdens onderhoud inbegrepen. 

2. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de voorschriften voor elektrisch aangedreven 
deuren en hekken EN 12453, EN 12445 en elektrotechnische regelgeving NEN 1010. 

3. De onderhoudswerkzaamheden zullen gedurende de normale werkuren van de installateur worden 
verricht. 

4. Onderhoudswerkzaamheden die op verzoek van de opdrachtgever buiten de normale werkuren worden 
verricht zullen worden berekend tegen de onderstaande toeslagen op het normale uurtarief gedurende 

normale werkuren van € 65,00 excl. BTW 
• avond en nacht uren 50% toeslag 

• Werkuren op zaterdag 50% toeslag 

• Werkuren op zon - en feestdagen 100 % toeslag 

5. De abonnementskosten worden bij vooruitbetaling voldaan. De facturering van de werkzaamheden  die 

op verzoek van de opdrachtgever buiten de normale werkuren worden verricht, geschiedt achteraf. 
6. Kostenverhogingen die het gevolg zijn van wijzigingen van lonen en prijzen zijn voor rekening van de 

opdrachtgever. 
7. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige  beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, brand -, 

storm, waterschade, blikseminslag (direct noch indirect) of ten gevolge van werkzaamheden die zijn 
verricht door anderen dan de installateur vallen buiten het onderhoudscontract. 

8. Dit abonnement zal in werking treden per direct. 
9. Het abonnement geldt voor een periode van een jaar en zal telkens stilzwijgend worden verlengd voor 

een periode van een jaar tenzij een der partijen schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen 
beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste drie maanden voor de einddatum. 

 
 

 
 Aldus overeengekomen te: 

 
 

 Plaats:  Plaats:  

 Datum: Datum: 
 

 Voor akkoord:  
 

 Naam  J. J. .v.d. Plas 
 Bedrijfsnaam Directeur 

   DEMARONI Hekwerken 

 
 


