
Service &  
zekerheidsplan



Nog langer 
zorgeloos 
genieten van 
uw kunststof 
kozijnen

Gefeliciteerd 
met uw  
aankoop van 
Ploeg kozijnen! 
De verfkwast kan opgeborgen worden: het terugkerende 
schilderwerk van kozijnen behoort voor u definitief tot  
de verleden tijd. Het grote genieten van het comfort,  
de duurzaamheid, de behaaglijkheid en de veiligheid  
van uw nieuwe kozijnen kan beginnen.

Uw Ploeg kozijnen gaan lang mee, daar zijn ze op ontwikkeld. U kunt ze zelf in 
topconditie houden door ze minimaal eens per jaar te reinigen. Gewoon, met 
een zachte spons en een sopje van een niet-schurend schoonmaakmiddel op 
waterbasis, zoals groene zeep.



Als u zonder inspanning de levensduur van uw kozijnen  
nog meer wilt verlengen, adviseren wij u om ze jaarlijks door  
ons te laten inspecteren tijdens een controle- én servicebezoek. 
Wij bieden u hiervoor ons Service & Zekerheidsplan, uitgewerkt  
in drie opties.

Tot en met drie kozijnen

Vier kozijnen of meer

Jaarlijks preventief onderhoud en inspectie  

van de technische staat van de kozijnen:

• Afstellen en smeren van alle bewegende delen.

• Reinigen van het binnenwerk van het ventilatierooster.

• Rapport van het jaarlijkse servicebezoek.

Op werkdagen (tussen 08.00 uur en 16.00 uur)  
extra ondersteuning door onze servicedienst bij vragen  
en calamiteiten. Gebruikt materiaal en uren worden 
niet in rekening gebracht, tenzij deze buiten de 
garantievoorwaarden vallen.

Op werkdagen buiten reguliere kantoortijden extra 
ondersteuning door onze servicedienst bij calamiteiten. 
Gebruikt materiaal en uren worden niet in rekening 
gebracht, tenzij deze buiten de garantievoorwaarden  
vallen.

Zeven dagen per week ondersteuning door onze 
servicedienst bij calamiteiten, ook buiten reguliere 
kantoortijden. Gebruikt materiaal en uren worden 
niet in rekening gebracht, tenzij deze buiten de 
garantievoorwaarden vallen.

Ploeg kozijnen verlengt de fabrieksgarantie op hang- en 
sluitwerk van 2 naar 5 jaar (inclusief materiaalkosten).

Inbegrepen Basis
(1 jaar)

Comfort
(1 of 3 jaar)

All-in
(5 jaar)



Zorgeloos comfort en 
langere levensduur

Uw voordeel
Het Service & Zekerheidsplan biedt u zekerheid, comfort en zorgeloos 
gemak. U weet waar u aan toe bent en hebt geen onverwachte kosten 
zoals bij calamiteiten (mits deze buiten de garantievoorwaarden vallen). 
Het Service & Zekerheidsplan wordt uitgevoerd door een Ploeg-monteur.

 Zorgeloos gemak
 Wij maken jaarlijks een afspraak met u.

 Zorgeloos comfort
 Wij zorgen ervoor dat uw kozijnen technisch in topconditie blijven.

 Langere levensduur
 Uw kunststof kozijnen blijven nog langer mooi. 

 Waardebehoud van uw woning
 Door optimaal werkende ramen en deuren.

 Een op maat gemaakt rapport
 van het jaarlijkse servicebezoek.

Onze servicecontracten bieden u zorgeloos comfort en  
een langere levensduur van uw kozijnen. U hoeft nergens 
aan te denken, wij maken ieder jaar een afspraak met u  
voor de inspectie en het preventieve onderhoud.

U sluit het servicecontract van uw keuze af voor  

• 12 maanden (Basis en Comfort),  

• drie jaar (Comfort)  

• of vijf jaar (All-in). 

Na deze genoemde perioden wordt het servicecontract automatisch verlengd. 



Gemiddelde 
klantbeoordeling

9

Uw keuze gemaakt? 
Wilt u nog langer zorgeloos genieten van uw kunststof kozijnen? 
Meld u dan vandaag nog aan voor het Service & Zekerheidsplan 
van Ploeg kozijnen.

Uw investering
Voor een vast bedrag per maand komen wij jaarlijks langs voor  
een service- & zekerheidsbezoek aan uw kunststof kozijnen.

Servicecontract Contractduur Prijzen
    (incl. btw) 

Basis 1 jaar € 12.95 per maand

Comfort 1 jaar € 17,95 per maand

Comfort 3 jaar € 16,50 per maand

All-in  5 jaar € 24,95 per maand

Klanten vertellen 
Klanten van Ploeg kozijnen geven ons gemiddeld  
een 9. Wilt u weten wat onze klanten vertellen  
over Ploeg kozijnen? Leest u dan via onze  
website beoordelingen van onze klanten.



Voorwaarden
voor alle servicecontracten

Het Service & Zekerheidsplan is uitsluitend 

voor particuliere woningeigenaren met 

kunststof kozijnen die geproduceerd  

en geplaatst zijn door Ploeg kozijnen.

De genoemde prijzen van het Service  

& Zekerheidsplan zijn van toepassing  

op woningen met een maximum van  

15 kozijnen. Bij meer kozijnen is een  

ander tarief (op aanvraag) van toepassing.

Het servicecontract gaat in op de dag van 

ondertekening van het Ploeg kozijnen Service 

& Zekerheidsplan. Zonder wederopzegging 

wordt de door u gekozen contractvorm na 

verloop van de contractperiode automatisch 

per jaar verlengd. De wettelijke opzegtermijn 

van 1 maand is van toepassing.

Bij contracten die op een later tijdstip 

dan direct na de montagedatum worden 

afgesloten, doet Ploeg kozijnen een inspectie 

(0-meting) naar de staat van de kozijnen. 

U ontvangt een rapport van deze inspectie 

waarin wordt opgenomen wat de mogelijke 

onderhoudswerkzaamheden zijn die  

voor ingang van het contract al dan  

niet uitgevoerd moeten worden.

Wij bellen u eenmaal per jaar om een 

afspraak in te plannen voor de jaarlijkse 

service door een van onze servicemonteurs. 

Tijdens deze afspraak (op werkdagen 

tussen 08.00 uur en 16.00 uur) worden 

de kozijnen grondig gecontroleerd en 

onderhouden. Uiteraard maken we  

de afspraak in overleg met u, op een  

moment dat het u het beste uitkomt.

Mocht u tijdens de gezamenlijk ingeplande 

afspraak op het afgesproken tijdstip  

niet aanwezig zijn dan brengen wij  

u voorrijkosten in rekening. 

Uitgesloten zijn reparaties die het gevolg 

zijn van onjuist of oneigenlijk gebruik 

en reparaties of pogingen daartoe door 

anderen dan door Ploeg kozijnen erkende 

monteurs.

Het reinigen van de kunststof kozijnen, 

het glas en de buitenkant van het 

ventilatierooster valt niet onder het 

servicecontract.

Werkzaamheden die niet in het 

servicecontract zijn opgenomen, maar 

waarvoor u wel opdracht heeft gegeven, 

worden achteraf aan u gefactureerd.  

Deze werkzaamheden worden uiteraard  

in overleg met u uitgevoerd.

Het Service & Zekerheidsplan van  

Ploeg kozijnen is gekoppeld aan de 

particuliere woningeigenaar én zijn/haar 

woning. Het contract is na verkoop  

van de woning niet overdraagbaar  

op een nieuwe woningeigenaar.  

De nieuwe woningeigenaar kan een 

nieuw servicecontract afsluiten bij Ploeg 

kozijnen. Ook hiervoor geldt de dag van 

ondertekening van het Ploeg kozijnen 

Service & Zekerheidsplan als startdatum. 

De onderhoudsbeurt komt te vervallen 

wanneer het contract voortijdig wordt 

opgezegd.

Bij ondertekening van het Service & 

Zekerheidsplan gaat u akkoord met de 

door u gekozen betalingswijze (per maand). 

De bedragen worden voorafgaand aan de 

periode afgeschreven.

Ploeg kozijnen verhoogt ieder jaar op 

1 januari automatisch de prijs voor de 

contracten Basis, Comfort en All-in aan de 

hand van het consumentenprijsindexcijfer 

(CPI). Over deze aanpassing wordt u  

vooraf geïnformeerd.

Het Service & Zekerheidsplan kan 

schriftelijk worden opgezegd. Hiervoor 

geldt de wettelijke opzegtermijn van 

minimaal één maand voor het aflopen van 

het contract. De onderhoudsbeurt komt te 

vervallen wanneer het contract voortijdig, 

voor de volgende contacttermijn, wordt 

opgezegd.

De garantie gaat in vanaf de datum van  

de oplevering (de laatste montagedag)  

van de kozijnen.

Verlenging van de fabrieksgarantie op het 

hang- en sluitwerk van 2 naar 5 jaar bij het 

All-in contract is alleen van toepassing bij 

een lopend Service & Zekerheidsplan.

Wanneer de kozijnen 10 jaar oud zijn, is 

de garantietermijn verstreken. Vanaf dat 

moment kunt u kiezen voor een Basis 

of Comfort contract. Een All-in contract 

afsluiten is dan niet meer mogelijk.



Tips
voor het reinigen van uw kozijnen

Het reinigen van Ploeg kunststof kozijnen is erg 
eenvoudig. Zo houdt u uw kozijnen in topconditie.

Reinigen van  
uw kozijnen

De kunststof profielen zijn vuil- en 

stofwerend. Daarom is het voldoende  

om de kozijnen te wassen met een  

zachte, vochtige spons en water.  

Als reinigingsmiddel gebruikt u een  

niet-schurend huishoudelijk middel  

op waterbasis, bijvoorbeeld groene  

zeep of afwasmiddel. 

Let op: vermijd reinigings-middelen 

op basis van onder andere ammoniak 

en chloorhoudende producten zoals 

bleekwater. Aan een eenvoudig sopje  

heeft u genoeg.

Wij adviseren u om minimaal eenmaal  

per jaar de profielen te reinigen. 

Let op: reinig de kozijnen nooit met  

een stoomreiniger. Het gebruik hiervan  

laat witte vlekken achter die moeilijk  

te verwijderen zijn.

Reinigen glas

Het is belangrijk om het glas te 

reinigen met een (milieu)vriendelijk 

reinigingsmiddel. Geschikt voor het 

reinigen van alle soorten ramen en  

deuren zijn de neutrale (afwas)middelen. 

Niet geschikt zijn middelen voor de 

vaatwasmachine. 

Spoel het glas altijd af met schoon water.

Let op: gebruik geen schurende of 

agressieve middelen. De schurende 

middelen kunnen krassen veroorzaken op 

glas en kunststof. De agressieve middelen 

kunnen de toplaag van de kunststof ramen 

aantasten. Ook de levensduur van de 

randafdichting van het isolatieglas kan 

hierdoor negatief worden beïnvloed.

Voordat u het glas met een spons reinigt, 

raden wij u aan om eventueel aanwezig 

zand met veel water af te spoelen. Daarmee 

voorkomt u dat het schurende zand krast 

op het glas.

Speciale  
aandachtspunten

• Reinig de kozijnen nooit droog.  

Zo voorkomt u krassen of schrammen  

op het oppervlak.

• Verf kunststof kozijnen nooit.

•  Reinig de kunststof kozijnen nooit 

met schuurmiddelen en agressieve 

stoffen of aromatische oplosmiddelen 

zoals wasbenzine, aceton, terpentine, 

petroleum, spiritus en dergelijke.

• Gebruik voor reiniging alleen neutrale 

middelen met een pH-waarde tussen  

6 en 8.

• Voorkom bij het wassen van glas dat 

vervuild waswater achterblijft op de 

profielen. Dit zorgt voor een kortere 

levensduur van uw Ploeg kozijnen.

•  Wij adviseren voor optimaal plezier van 

uw kozijnen het hang- en sluitwerk en 

ventilatieroosters minstens één keer  

per jaar te laten onderhouden door  

de fabrikant.



Voor lang en zorgeloos  
genieten van uw  
kunststof kozijnen

Wilt u persoonlijk advies, bij u thuis of in de showroom, 
neem dan contact met ons op. 

(0252) 500 900  
info@ploegkozijnen.nl

Showroom
Pesetaweg 45,  Nieuw-Vennep

Sinds 1980 eigen productie & montage

Ploeg kozijnen is aangesloten bij de branchevereniging VKG Keurmerk, de branchevereniging voor  
bedrijven in kunststof kozijnen, kunststof ramen en kunststof deuren. Het VKG keurmerk geeft een  
keur aan extra zekerheden zoals de zekerheid dat u in zee gaat met een betrouwbare leverancier. 

Garantie
Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 
VKG-keurmerk toepassing. Een exemplaar hiervan heeft u ontvangen bij de opdrachtbevestiging voor de 
aanschaf en montage van uw kozijnen. U kunt deze uiteraard ook terugvinden op onze website. 

 U ontvangt tien jaar garantie op uw kunststof kozijnen, 
 de montage van de kozijnen en de kleur. 

 Op het hang- en sluitwerk ontvangt u twee jaar garantie (inclusief nastelwerk).  
 Bij het All-in contract verlengt u deze garantie naar vijf jaar.

 Tevens heeft u fabrieksgarantie* op de volgende onderdelen: 
 bekledingswerkzaamheden; panelen; beglazing en ventilatieroosters. 

*Informatie over de fabrieksgarantie op overige onderdelen bij ons op te vragen.

Garantie

Zakelijk & distributiecentrum
Haverstraat 19, Nieuw-Vennep

ploegkozijnen.nl


