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 GARANTIE  FORMULIER  DAVINCI GLAS

 naam bedrijf            

 adres

 plaats plaats

telefoonnummer

mobile telefoon

 email adres

 contactpersoon

 naam eindgebruiker

 adres  eindgebruiker

 plaats

 eventueel tel.nr.

 t tcon actpersoon

 certificaatnummer

 afm. garantieruit(en)

 kozijn / raamsoort hout / staal / aluminium

 omschrijving klacht(en)

 uitslag inspectie

 Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 Indien een beroep op onze garantie wordt gedaan terwijl er is niet volgens onze richtlijnen is geplaatst
 (o.a. DaVinci kitten) zullen wij u � 100,- inspectiekosten in rekening brengen.

Formulier gaarne sturen naar  info@davinciglas.eu Telefoon 0184 - 675897
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 omschrijving klacht(en)
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 Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 Indien een beroep op onze garantie wordt gedaan terwijl er is niet volgens onze richtlijnen is geplaatst
 (o.a. DaVinci kitten) zullen wij u � 100,- inspectiekosten in rekening brengen.
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 omschrijving klacht(en)

 uitslag inspectie

 Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 Indien een beroep op onze garantie wordt gedaan terwijl er is niet volgens onze richtlijnen is geplaatst
 (o.a. DaVinci kitten) zullen wij u � 100,- inspectiekosten in rekening brengen.

Formulier gaarne sturen naar  info@davinciglas.eu Telefoon 0184 - 675897
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 afm. garantieruit(en)

 kozijn / raamsoort hout / staal / aluminium

 omschrijving klacht(en)

 uitslag inspectie

 Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 Indien een beroep op onze garantie wordt gedaan terwijl er is niet volgens onze richtlijnen is geplaatst
 (o.a. DaVinci kitten) zullen wij u � 100,- inspectiekosten in rekening brengen.

Formulier gaarne sturen naar  info@davinciglas.eu Telefoon 0184 - 675897 info@duopane.nl 0299 - 653607
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De mensen achter het glas

Duopane b.v. Nieuwpoortslaan 3, 1141 BS Monnickendam, Tel +31 (0)299-653607, Fax +31 (0)299-654114   E-mail:info@duopane.nl   www.duopane.nl
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Voor projecten in:

• woningbouw groot en klein

• utiliteitsbouw

• renovatie

• binnenbeglazing

Wij verzorgen voor u het complete traject van:

• offreren

• adviseren

• voorbereiden

• uitvoeren

• nazorg

Duopane glasmontageprojecten     


