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.

Inbegrepen

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).

Basis
(1 jaar)

Comfort
(1 of 3 jaar)

All-in
(5 jaar)

Zorgeloos comfort en
langere levensduur
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.

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.

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

Servicecontract

				

Contractduur

(incl. btw)

Prijzen

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

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.

Gemiddelde
klantbeoordeling

9

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
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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

Reinigen glas

Speciale
aandachtspunten
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Garantie
Voor lang en zorgeloos
genieten van uw
kunststof kozijnen

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.

Wilt u persoonlijk advies, bij u thuis of in de showroom,
neem dan contact met ons op.
(0252) 500 900
info@ploegkozijnen.nl
Showroom

Zakelijk & distributiecentrum

Pesetaweg 45, Nieuw-Vennep

Haverstraat 19, Nieuw-Vennep

Sinds 1980 eigen productie & montage

ploegkozijnen.nl

