Garantieformulier
Offertenummer
Naam

Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer 2

Mocht het nodig zijn dat er een servicemonteur bij u thuis komt, op welke dagen bent u
beschikbaar?
Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

08:00-11:30 uur
11:30-15:00 uur

Op de volgende pagina’s vindt u de meest voor de hand liggende mankementen, mocht u een ander
mankement aan uw dakkapel ervaren, zou u deze dan in willen vullen op de laatste pagina.
Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen we u altijd foto’s mee te mailen.
Probeer de situatie zo goed mogelijk vast te leggen, dan kunnen wij het probleem beter beoordelen.
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van uw mail, we zullen uw aanvraag meteen in
behandeling nemen. We nemen telefonisch contact op met de oplossing en voor het eventueel
inplannen van een bezoek van onze servicemonteur.

Lekkage
1. Zou u in onderstaande afbeelding aan willen vinken waar de lekkage zit in uw dakkapel.

2. Als u vanaf buiten naar de dakkapel en uw eigen dak kijkt, vallen er dan dingen op?
Denk hierbij aan de dakpannen op uw dak die scheef liggen of gebroken zijn.
Let ook op het lood rondom de dakkapel, ligt dit nog goed op de pannen?

3. Wanneer u op het dak bent geweest of een dakraam boven de dakkapel heeft: heeft u
afwijkingen gezien aan het dak of de buitenzijde van de dakkapel?

Rolluiken
1. Wat is er met het rolluik aan de hand, is er iets zichtbaar stuk of kunt u bepaalde handelingen
niet meer uitvoeren? Zou u dit zo specifiek mogelijk kunnen omschrijven.

2. In welke stand staat uw rolluik nu? Is uw rolluik elektrisch of handbediend?
Wanneer deze elektrisch bediend is, staat er nog stroom op het rolluik?

Draaikiepraam
1. Wat is het probleem met uw draaikiepraam?

2. Indien het raam niet goed wil sluiten. In welke stand staan het raam en de hendel op dit
moment?

Overige gevallen
1. Kunt u omschrijven wat er aan de hand is met de dakkapel en of u een mogelijke oorzaak
ziet?

