Geachte heer / mevrouw

Goed onderhoud op uw deuren levert u geld op !!!!

U heeft in het verleden een sektionaaldeur aangeschaft. Voor het belang van de
duurzaamheid van uw deur is het aan te raden om deze jaarlijks te laten onderhouden.
Tevens bent u tegenwoordig wettelijk verplicht preventief onderhoud op uw industrie deur(en)
te laten verrichten wanneer u meer dan een werknemer in dienst heeft.
Natuurlijk is de veiligheid van uw medewerkers en klanten belangrijk voor u, maar deze
maatregel levert u meer op.
Door een frequente controle verlengt u de levensduur van uw deur wat natuurlijk een directe
besparing oplevert.
Daarnaast levert een onderhoudscontract u ook indirect besparingen op.
Door goed en regelmatig onderhoud blijft uw deur optimaal functioneren, zodat bijvoorbeeld uw
energiekosten minimaal blijven.
Daarom zouden wij u graag een onderhoudscontract willen aanbieden.
DTF Deurtechniek kent twee verschillende onderhoudsovereenkomsten:
1*

Een Standaard contract voor het eenmalig uitvoeren van onderhoud.
U geeft opdracht tot het onderhouden en nakijken van de deuren.
Wij voeren deze werkzaamheden in onderling overleg uit.
Na de eerste servicebeurt worden op de deuren DTF Deurtechniek type-plaatjes
geplaatst met daarop de afgetekende service.
Hierdoor kunnen eventuele vervolgbezoeken of -reparaties sneller
uitgevoerd worden.
Het onderhoudsrapport en de factuur die u in uw bezit krijgt, zijn een geldig bewijs van
onderhoud.

2*

Meerjaren contract DTF EXTRA
Wij nemen uw deuren op in het DTF Deuren service systeem.
Dt is een databestand waarin alle gegevens van de deuren worden opgeslagen.
Zoveel mogelijk technische gegevens worden door de monteur bij de eerste
onderhoudsbeurt opgenomen.
Als het deuren betreft die van origine niet door DTF Deurtechniek zijn geproduceerd,
zal hij hiervoor uw medewerking vragen
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Wij voorzien de deuren die bij u in bedrijf zijn van een deurnummer.
Hierdoor kunnen wij bij u een storing of beschadiging snel van dienst zijn.
Indien uw deuren zijn opgenomen in het DTF Deuren service systeem, kunt u
altijd rekenen op een 24-uurs service.

Als u besluit bij ons een onderhoudscontract voor uw industrie- of garage deur af te sluiten,
nemen wij deze zorg op ons.
DTF Deurtechniek kan onderhoud verrichten aan alle merken deuren.
We verzekeren u dat al uw deuren optimaal functioneren.

Met vriendelijke groet.

DTF Deurtechniek
P.J. FLIK.
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