Onderhoudsabonnement
ls u het onderhoudsabonnement afsluit gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.
Na aanmelding gaat het abonnement op de 1e of de 15e van de maand in, afhankelijk wat het eerste van
toepassing is.
U betaald per kwartaal. Halverwege het kwartaal betaald u 3x het maandbedrag. Bijvoorbeeld het abonnement
gaat in op 1 mei, dan betaald u op 15 juni € 23,85. (is 3x 7,95). U krijgt ruim op tijd van ons een betaalverzoek.
Indien u meerdere dakkapellen heeft kunnen wij voor een klein bedrag extra alle dakkapellen doen. U betaald dan
voor elke dakkapel meer slechts 50% van de abonnementsprijs.
Na 6 maanden kunt u al gebruik maken van de service van het onderhoudsabonnement en dan na 2 jaar opnieuw.
U kunt het abonnement ten alle tijde opzeggen per brief of email per 1e of 15e van de maand. Wel verwachten wij
dat als wij de service van het abonnement verleend hebben u het abonnement daarna nog een jaar aan houd.
Anders zou u van de service na 6 maanden gebruik kunnen maken en direct daarna kunnen opzeggen. Indien u
opzegt binnen een periode van een jaar na de laatste door ons uitgevoerde service zijn wij gerechtigd de nog niet
vervallen maanden van dat jaar ineens in rekening te brengen.
Bij verkoop van uw woning kunt u het abonnement eventueel meenemen naar uw nieuwe woning indien u daar
een dakkapel heeft. Ook is het abonnement overdraagbaar aan de koper van uw woning.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maanden maart tot en met oktober. Wij proberen u ruim van te
voren, minimaal 2 weken, in te plannen. Na ongeveer een jaar na ingang abonnement nemen wij met u contact op
voor het maken van een afspraak. Na 6 maanden na ingang abonnement kunt u zelf verzoeken om een afspraak.
Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn een afspraak af te zeggen i.v.m. slechte weersomstandigheden. In dat geval
proberen wij gelijk een nieuwe afspraak met u te maken.
Tijdens het uitvoeren van de service van het abonnement maken wij schoon: de gehele buitenkant, (m.u.v. het
glas) en ook het dak. Ook lopen wij het dak na om te zien of er geen kapotte dakpannen of verschoven
dakpannen (storm) zijn. Indien dit het het geval is en het vrij eenvoudig is op te lossen doen wij dit gratis.
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Wij doen ons uiterste best u dakkapel te reinigen. Wij kunnen niet garanderen dat de dakkapel er na onze
servicebeurt er weer als nieuw uitziet. Als de dakkapel lange tijd of nog nooit is schoon gemaakt kan het zijn dat
het ook ook niet meer (helemaal) schoon te krijgen is. Uiteraard streven wij wel naar een zo goed mogelijk
resultaat.

