
 

 

 

 

 

 

Oplever service G.Hermes machinale houtbewerking BV 

Wij leveren onze kozijnen/ramen en deuren of combinatie daarvan in verschillende concepten en 

verfsystemen. Tijdens de bouwfase, dus nadat ons product de fabriek heeft verlaten, kan er veel gebeuren met 

ons product voordat het netjes word afgelakt en beglaasd. Hierdoor kan het voor komen dat deze moeten 

worden na-gesteld om een goede werking te garanderen. De timmerman op locatie heeft vaak niet de 

benodigde kennis en/of kunde meer om de meest voorkomende klachtjes meteen te verhelpen bij oplevering. 

Hierdoor komt u al snel voor hoge kosten te staan bij het inschakelen van een externe onderhoudspartij. 

Wij sluiten het na-stellen altijd uit op al onze offertes omdat het na-stellen van ramen en deuren onder 

periodiek onderhoud valt. Wij begrijpen natuurlijk dat u wel wilt dat onze producten feilloos werken zonder 

daarvoor nog eens extra (hoge) kosten te maken bij oplevering van uw nieuwe woning.  

Om hierop in te spelen bieden wij een oplever service aan voor al onze klanten zowel particulier als zakelijk, 

deze service heeft een vast tarief en is gebaseerd op het na-stellen en oplossen van kleine klachtjes. Hierdoor 

heeft u geen (hoge) kosten achteraf en bent u verzekerd van een goede werking van uw ramen en deuren na 

oplevering zodat u direct kunt genieten van uw nieuwe woning. 

Voordelen: 

• Vast tarief voor na-stellen 

• Volledige kennis van onze producten en de werking hiervan 

• Behoud van volledige garantie 

• Direct genieten van uw nieuwe woning zonder zorgen 

Hoe het werkt: 

• U sluit bij de aankoop van uw kozijnen direct de oplever service af voor een vaste prijs van €114,95 

incl. BTW voor aanbouwen tot 10 buitenkozijnen,  en €164,50 incl. BTW * voor een gehele woning 

• Uw kozijnen worden geleverd volgens afspraak op de bouw 

• Direct na de bouwfase informeert u ons over de opleverdatum van uw woning(en) 

• Wij maken een afspraak en lopen alle kozijnen van de gehele woning na en zorgen ervoor dat de 

ramen en deuren naar behoren werken 

• Wij vertrekken en u kunt zorgeloos genieten van de kozijnen 

Wat is uitgesloten van onze service? 

• Bijwerken van verf/kit of beschadigingen aan het product buiten onze verantwoordelijkheid om 

• Monteren van kruk en schild die niet door ons zijn geleverd  

• Bouwtechnische fouten van de aannemer 

 

 

 

*Dit is een vast tarief en omvat tevens voorrijdkosten, dit tarief geldt per aangewezen woning binnen een 

straal van 80km rond onze fabriek, daarbuiten maken wij een tarief op maat. 


