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Een nieuwe voordeur nodig en niet zelf aan de slag?
Laat Skantrae ’t voor u regelen. Snel, makkelijk en goed!
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Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL  Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA  Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com

Dealeradressen?
Kijk op: www.skantrae.com of bel 0316 - 58 66 00.
De in deze brochure afgebeelde producten zijn  
uitsluitend verkrijgbaar via de hout- en bouw-
materialenhandel en deurspeciaalzaken.

Uw Skantrae dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de  
modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en  
glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag 
kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn 
voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn 
gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Skantrae B.V.

10/2015

Vermelde adviesprijzen zijn inclusief BTW.

Aanvraagformulier Skantrae All-In service
gegevens consument     gegevens skAntrAe deAler

Naam: .............................................................................................................................................................. Firmanaam: ...........................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................... Contactpersoon: .........................................................................................................................

PC/plaats: ................................................................................................................................................. Adres: ..............................................................................................................................................................

Telefoon: ..................................................................................................................................................... PC/plaats: ................................................................................................................................................

Mobiel: ........................................................................................................................................................... Telefoon: ...................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................ E-mail: ..............................................................................................................................................................

stAP 1

Deurmodel: ........................................................................    Glassoort:     blank isolatieglas     mat isolatieglas 

Afmeting huidige deur (in mm): hoogte ............................................................. x  breedte: ...........................................................   

Toeslag afwijkende maat  ja / nee*     

Toeslag deurdikte 54 mm ja / nee*     

Draairichting    

  Links naar binnen [L1]       Rechts naar binnen [R2]       Links naar buiten [L3]       Rechts naar buiten [R4]

 

  

All-In service    

stAP 2  AfLAkken

Kleur: RAL ..................................................      Binnenzijde aflakken in een andere kleur (optioneel): RAL .................................................. 

stAP 3  HAng- en SLuItweRkpAkket 

Pakket:      HSp 01          HSp 02          HSp 03           HSp 04           HSp 15        HSp 16 

stAP 4  OptIeS 

Brievenbuspakket   ja / nee*  Model:     recht            ovaal 

Tochtvaldorpel   ja / nee*  

Spionoog   ja / nee*  

Uitfrezen opdekkozijn  ja / nee* 
                                        * Doorhalen wat niet van toepassing is 

totAAlPrijs  

tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie (met staffelprijs)?  ja / nee*
De inmeter / monteur mag mij ook op zondag bellen voor het maken van een afspraak.  ja / nee*

dAtum                HAndtekening Akkoord 

                 
(cOnSuMent)

   

Voorwaarden: Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk i.c.m. elkaar. • Na het inmeten kunnen er geen aanpassingen meer worden gedaan in de bestelling.• De 
definitieve prijs en mogelijkheden hangen af van uw thuissituatie. Dit is o.a. afhankelijk van de afmetingen en de staat van het kozijn. • De producten kunnen niet
geruild en geretourneerd worden. • Levertijden zijn indicatief en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Belprocedure: De monteur neemt binnen 
2 weken contact met u op voor het maken van een inmeetafspraak. • Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om telefonisch contact
te krijgen, ontvangt u een een e-mail met het verzoek om zelf contact op te nemen met de monteur.      

 

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ ............................

•

•

•

•

•

•

gegevens aannemer / ZZp’er  
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professionals 
kiezen voor
Skantrae
Aannemers en zzp’ers in de woningbouw kiezen 

al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet 

zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden 

met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en 

duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan 

de eisen en verwachtingen van de professional.

Het gevarieerde assortiment van Skantrae geeft 

u bovendien veel ruimte voor uw persoonlijke 

wensen en smaak. Juist ook in specifieke maat-

werksituaties.

Hoe werkt de Skantrae All-In service?
•   In vier stappen bepaalt u de producten die u nodig heeft: 

stap 1: u kiest uw deur en glas uit de Skantrae nova serie; 

stap 2: u bepaalt de juiste RAL kleur; 

stap 3: u kiest uw hang- en sluitwerkpakket; 

stap 4: u kiest eventuele opties.

• De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn. 

• U maakt uw bestelling definitief bij uw dealer.

•  De op maat gemaakte deur wordt bij u thuis bezorgd en afgehangen  

door een vakman.

• Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.

• De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.

• Uw oude deur wordt afgevoerd.

• De levertijd is ca. 6 weken na het plaatsen van de order.

kortom de hele deurenklus wordt u uit handen genomen.  
Snel, makkelijk en goed!
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*prijzen gebaseerd op maten tot maximaal 940 mm x 2140 mm (bxh)

     Hang- en sluitwerkpakket                                                                     Prijs incl. btw                             Prijs excl. btw

HSP 01 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 02 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 03 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 04 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 15 incl. MpS, scharnieren en beslag 408,00 337,19

HSP 16 incl. MpS, scharnieren en beslag 408,00 337,19

     Deurmodel                                        Glas                                                          Prijs incl. btw*                           Prijs excl. btw*

        SKN 601
ISO blank HR++ 927,50 766,53

ISO mat HR++ 948,50 783,88

        SKN 602
ISO blank HR++ 927,50 766,53

ISO mat HR++ 948,50 783,88

        SKN 603
ISO blank HR++ 842,50 696,28

ISO mat HR++ 864,00 714,05

        SKN 604
ISO blank HR++ 996,50 823,55

ISO mat HR++ 1.017,50 840,91

        SKN 605
ISO blank HR++ 996,50 823,55

ISO mat HR++ 1.017,50 840,91

        SKN 606 geen glas 736,50 608,68

        SKN 607 geen glas 736,50 608,68

        SKN 608
ISO blank HR++ 1.134,50 937,60

ISO mat HR++ 1.161,00 959,50

Overzicht
Prijzen

     Toeslagen gelden voor afwijkende maten tot                          Prijs incl. btw                             Prijs excl. btw

     Maximaal 940 mm breed x 2340 mm hoog 50,00  41,32

     Maximaal 1090 mm breed x 2340 mm hoog 125,00  103,31

     Maximaal 1210 mm breed x 2490 mm hoog 195,00  161,16

      Deurdikte van 54 mm incl. kaderrubber  
Deventer SV 715  195,00  161,16

     Skantrae All-In service                                                                             Prijs incl. btw                           Prijs excl. btw

     Skantrae All-In service 499,00 412,40

      Staffelprijs: 
Skantrae All-In service, extra deur, dezelfde locatie 349,00 288,43

     Binnenzijde aflakken in andere RAL kleur 65,00 53,72

     Opties                                                                                                                   Prijs incl. btw                           Prijs excl. btw

      Brievenbuspakket recht RVS 
incl. frezing en montage 148,00 122,31

       Brievenbuspakket ovaal RVS 
incl. frezing en montage 148,00 122,31

      tochtvaldorpel planet 
 incl. frezing en montage 68,50 56,61

      Spionoog Dulimex 
incl. frezing en montage  29,00 23,97

     uitfrezen opdekkozijn 220,00 181,82

u kiest met een Skantrae nova voordeur al voor 
een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng uw 
energierekening nóg verder omlaag door direct 
een frezing en montage van een tochtvaldorpel 
onderin uw deur te laten aanbrengen.

Automatische 
tochtvaldorpel

Brievenbuspakket recht RVS
inclusief frezing en montage

Brievenbuspakket ovaal RVS
inclusief frezing en montage

Brievenbuspakket
Skantrae kan desgewenst uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct 
een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket.  
De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals 
afgebeeld op de foto. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband 
met eisen van postnL en de constructie van de deur.

   “ Het Skantrae All-In concept biedt u dus vele voordelen.
• U heeft een perfect afgewerkte nieuwe voordeur • U bespaart  veel tijd 
• U bent niet duurder uit."
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€  68,50  

€  148,00  €  148,00  

stap 4
Opties



Hang- en sluitwerkpakket  
Voor de Skantrae All-In service is het nodig dat  
u een hang- en sluitwerkpakket kiest. 
Dit pakket bestaat uit:
• deurbeslag
• veiligheidsscharnieren met dievenpen
• meerpuntssluiting*

Deze pakketten zijn voorzien van SKG ***.  
U heeft de keus uit liefst 6 verschillende pakketten  
(zoals afgebeeld in deze folder), dus is er altijd een  
pakket dat past bij het karakter van uw deur.   
De monteur monteert  dit pakket op uw deur. 

Voorbeeld  
Met de Skantrae All-In service wordt deze deur  
gespoten in een RAL kleur naar keuze en bij u thuis 
afgehangen voor slechts € 499,-

Afwerking
FlowCoat (2 lagen)
op deze manier worden alle onderdelen 
en openingen doordrenkt met verf.

Grondverflaag (2 lagen) 
in een kleur die is afgestemd 
op de eindkleur.

 Aflaklaag (1 laag) 
geeft uw deur de gewenste kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 mµ 
aan verf aangebracht.
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Da’s makkelijk van Skantrae!
Met de Skantrae All-In service wordt de hele deurenklus voor u geregeld. De deur wordt 
digitaal bij u ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die 
u wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluit-
werkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we “gemak van 
Skantrae”.

Constructie
Basismateriaal
FSC® hardhout oukume plaat  
met 2 aluminium ALUTherm 
lagen en een kern van hoog 
isolerend materiaal.

✔ inmeten ✔ afhangen✔ montage  hang-  en sluitwerk ✔ afgelakt in  elke RAL kleur

SkantraeAll-In service

All-In service
€  499,00  

*Uw sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG**. 



KenmerKen VAn SKAntrAe noVA  

Constructie: FSC® hardhouten vlakke deuren met aluminium ALUTherm FSC® oukume plaat
Aantal modellen:  8
Weldorpel:  Standaard met weldorpel WLD 4 (gemonteerd)
Brievenbuspakket:  Brievenbuspakket recht of ovaal mogelijk op alle modellen
Spionoog:  Spionoog mogelijk op deurmodellen SKN 606 en SKN 607
Certificaten:  FSC® en KOMO
Levertijd:  Levertijd ongeveer 6 weken na het plaatsen van de order
Overig:  Afwijkende maten mogelijk 
   Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm mμ=1.25; bij een deurdikte van  

54 mm mμ=0.95
   Ingefreesde groeven bij de modellen 601, 602, 603, 606 en 607 uitsluitend aan de 

voorkant

SKN 601
ISO Blank of Mat glas

SKN 603
ISO Blank of Mat glas

SKN 605
ISO Blank of Mat glas

SKN 602
ISO Blank of Mat glas

SKN 604
ISO Blank of Mat glas

SKN 606 SKN 607 SKN 608
ISO Blank of Mat glas

Stap 1
Kies uw deur en glas

Kijk voor info en technische specificaties op Skantrae.com  
10
jaar garantie

7
jaar garantie



De Skantrae Nova deuren kunnen afgelakt worden in elke RAL kleur.  Maak een 
keuze uit één van de vele RAL kleuren en wij lakken de deur perfect voor u af.

Onderstaand een overzicht van de meest gekozen kleuren:

RAL 7024 RAL 7004     RAL 1013      RAL 9001        RAL 9010          RAL 9016

Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen  zijn mogelijk.  
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

RAL 5004 RAL 5014   RAL 6009      RAL 6012       RAL 5003        RAL 3004

Stap 2
Kies de kleur die bij u past

“ Duurzaamheid staat bij Skantrae hoog in het vaandel.  
Zowel voor de gebruikte materialen als voor de levensduur.” 
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Kijk voor info en technische specificaties op Skantrae.com  



Stap 3  Kies uw hang-  
en sluitwerkpakket RVS

Buitenschild ovaal Binnenschild ovaal Binnenschild ovaal 

Buitenschild recht 

Buitenschild recht Binnenschild recht

Binnenschild recht

Buitenschild ovaal 

HSP 01

HSP 02

HSP 03

HSP 04

HSP 15

HSP 16

Incl.MPS en scharnieren 
€  420,00  

Incl.MPS en scharnieren 
€  420,00    

Incl.MPS en scharnieren 
€  420,00  

Incl.MPS en scharnieren 
€  420,00    

Incl.MPS en scharnieren 
€  408,00  

Incl.MPS en scharnieren 
€  408,00  

meerpuntssluiting
S2 C500 sleutelbediend

Deurkruk binnenkant 
kruk Aquarius

Deurknop buitenkant 
Dorset

Veiligheidsrozet  
rond

Veiligheidsscharnieren  
met dievenpen 

Deurknop buitenkant 
Dorset

Deurknop binnenkant
Lepus 

Veiligheidsrozet  
rond



professionals 
kiezen voor
Skantrae
Aannemers en zzp’ers in de woningbouw kiezen 

al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet 

zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden 

met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en 

duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan 

de eisen en verwachtingen van de professional.

Het gevarieerde assortiment van Skantrae geeft 

u bovendien veel ruimte voor uw persoonlijke 

wensen en smaak. Juist ook in specifieke maat-

werksituaties.

Hoe werkt de Skantrae All-In service?
•   In vier stappen bepaalt u de producten die u nodig heeft: 

stap 1: u kiest uw deur en glas uit de Skantrae nova serie; 

stap 2: u bepaalt de juiste RAL kleur; 

stap 3: u kiest uw hang- en sluitwerkpakket; 

stap 4: u kiest eventuele opties.

• De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn. 

• U maakt uw bestelling definitief bij uw dealer.

•  De op maat gemaakte deur wordt bij u thuis bezorgd en afgehangen  

door een vakman.

• Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.

• De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.

• Uw oude deur wordt afgevoerd.

• De levertijd is ca. 6 weken na het plaatsen van de order.

kortom de hele deurenklus wordt u uit handen genomen.  
Snel, makkelijk en goed!
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*prijzen gebaseerd op maten tot maximaal 940 mm x 2140 mm (bxh)

     Hang- en sluitwerkpakket                                                                     Prijs incl. btw                             Prijs excl. btw

HSP 01 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 02 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 03 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 04 incl. MpS, scharnieren en beslag 420,00 347,11

HSP 15 incl. MpS, scharnieren en beslag 408,00 337,19

HSP 16 incl. MpS, scharnieren en beslag 408,00 337,19

     Deurmodel                                        Glas                                                          Prijs incl. btw*                           Prijs excl. btw*

        SKN 601
ISO blank HR++ 927,50 766,53

ISO mat HR++ 948,50 783,88

        SKN 602
ISO blank HR++ 927,50 766,53

ISO mat HR++ 948,50 783,88

        SKN 603
ISO blank HR++ 842,50 696,28

ISO mat HR++ 864,00 714,05

        SKN 604
ISO blank HR++ 996,50 823,55

ISO mat HR++ 1.017,50 840,91

        SKN 605
ISO blank HR++ 996,50 823,55

ISO mat HR++ 1.017,50 840,91

        SKN 606 geen glas 736,50 608,68

        SKN 607 geen glas 736,50 608,68

        SKN 608
ISO blank HR++ 1.134,50 937,60

ISO mat HR++ 1.161,00 959,50

Overzicht
Prijzen

     Toeslagen gelden voor afwijkende maten tot                          Prijs incl. btw                             Prijs excl. btw

     Maximaal 940 mm breed x 2340 mm hoog 50,00  41,32

     Maximaal 1090 mm breed x 2340 mm hoog 125,00  103,31

     Maximaal 1210 mm breed x 2490 mm hoog 195,00  161,16

      Deurdikte van 54 mm incl. kaderrubber  
Deventer SV 715  195,00  161,16

     Skantrae All-In service                                                                             Prijs incl. btw                           Prijs excl. btw

     Skantrae All-In service 499,00 412,40

      Staffelprijs: 
Skantrae All-In service, extra deur, dezelfde locatie 349,00 288,43

     Binnenzijde aflakken in andere RAL kleur 65,00 53,72

     Opties                                                                                                                   Prijs incl. btw                           Prijs excl. btw

      Brievenbuspakket recht RVS 
incl. frezing en montage 148,00 122,31

       Brievenbuspakket ovaal RVS 
incl. frezing en montage 148,00 122,31

      tochtvaldorpel planet 
 incl. frezing en montage 68,50 56,61

      Spionoog Dulimex 
incl. frezing en montage  29,00 23,97

     uitfrezen opdekkozijn 220,00 181,82

u kiest met een Skantrae nova voordeur al voor 
een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng uw 
energierekening nóg verder omlaag door direct 
een frezing en montage van een tochtvaldorpel 
onderin uw deur te laten aanbrengen.

Automatische 
tochtvaldorpel

Brievenbuspakket recht RVS
inclusief frezing en montage

Brievenbuspakket ovaal RVS
inclusief frezing en montage

Brievenbuspakket
Skantrae kan desgewenst uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct 
een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket.  
De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals 
afgebeeld op de foto. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband 
met eisen van postnL en de constructie van de deur.

   “ Het Skantrae All-In concept biedt u dus vele voordelen.
• U heeft een perfect afgewerkte nieuwe voordeur • U bespaart  veel tijd 
• U bent niet duurder uit."
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€  68,50  

€  148,00  €  148,00  

stap 4
Opties
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Skantrae kan desgewenst uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct 
een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket.  
De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals 
afgebeeld op de foto. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband 
met eisen van postnL en de constructie van de deur.

   “ Het Skantrae All-In concept biedt u dus vele voordelen.
• U heeft een perfect afgewerkte nieuwe voordeur • U bespaart  veel tijd 
• U bent niet duurder uit."
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PAK MEE!
snel,

makkelijk
en goed

Skantrae All-In service

✔ inmeten ✔ afhangen

✔ montage  hang-  

en sluitwerk 
✔ afgelakt in  

elke RAL kleur

Skantrae
All-In service

Een nieuwe voordeur nodig en niet zelf aan de slag?
Laat Skantrae ’t voor u regelen. Snel, makkelijk en goed!

OKTOBER 2015

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL  Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA  Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00
W : www.skantrae.com
E : info@skantrae.com

Dealeradressen?
Kijk op: www.skantrae.com of bel 0316 - 58 66 00.
De in deze brochure afgebeelde producten zijn  
uitsluitend verkrijgbaar via de hout- en bouw-
materialenhandel en deurspeciaalzaken.

Uw Skantrae dealer:

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de  
modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en  
glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag 
kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn 
voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn 
gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Skantrae B.V.

10/2015

Vermelde adviesprijzen zijn inclusief BTW.

Aanvraagformulier Skantrae All-In service
gegevens consument     gegevens skAntrAe deAler

Naam: .............................................................................................................................................................. Firmanaam: ...........................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................... Contactpersoon: .........................................................................................................................

PC/plaats: ................................................................................................................................................. Adres: ..............................................................................................................................................................

Telefoon: ..................................................................................................................................................... PC/plaats: ................................................................................................................................................

Mobiel: ........................................................................................................................................................... Telefoon: ...................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................ E-mail: ..............................................................................................................................................................

stAP 1

Deurmodel: ........................................................................    Glassoort:     blank isolatieglas     mat isolatieglas 

Afmeting huidige deur (in mm): hoogte ............................................................. x  breedte: ...........................................................   

Toeslag afwijkende maat  ja / nee*     

Toeslag deurdikte 54 mm ja / nee*     

Draairichting    

  Links naar binnen [L1]       Rechts naar binnen [R2]       Links naar buiten [L3]       Rechts naar buiten [R4]

 

  

All-In service    

stAP 2  AfLAkken

Kleur: RAL ..................................................      Binnenzijde aflakken in een andere kleur (optioneel): RAL .................................................. 

stAP 3  HAng- en SLuItweRkpAkket 

Pakket:      HSp 01          HSp 02          HSp 03           HSp 04           HSp 15        HSp 16 

stAP 4  OptIeS 

Brievenbuspakket   ja / nee*  Model:     recht            ovaal 

Tochtvaldorpel   ja / nee*  

Spionoog   ja / nee*  

Uitfrezen opdekkozijn  ja / nee* 
                                        * Doorhalen wat niet van toepassing is 

totAAlPrijs  

tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie (met staffelprijs)?  ja / nee*
De inmeter / monteur mag mij ook op zondag bellen voor het maken van een afspraak.  ja / nee*

dAtum                HAndtekening Akkoord 

                 
(cOnSuMent)

   

Voorwaarden: Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk i.c.m. elkaar. • Na het inmeten kunnen er geen aanpassingen meer worden gedaan in de bestelling.• De 
definitieve prijs en mogelijkheden hangen af van uw thuissituatie. Dit is o.a. afhankelijk van de afmetingen en de staat van het kozijn. • De producten kunnen niet
geruild en geretourneerd worden. • Levertijden zijn indicatief en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Belprocedure: De monteur neemt binnen 
2 weken contact met u op voor het maken van een inmeetafspraak. • Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet gelukt is om telefonisch contact
te krijgen, ontvangt u een een e-mail met het verzoek om zelf contact op te nemen met de monteur.      

 

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ .......................................

€ ............................

•

•

•

•

•

•

gegevens aannemer / ZZp’er  
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