Montageservice voor: Raamdecoratie
In blokletters
Naam

Klant (adres van plaatsing)
H/V

08/04/2019

Winkel

svp alle gegevens invullen
BM-nummer

Straat

Persoon

Postcode/plaats

Datum

Telefoonnr(s)

Klantorder

Emailadres
Klant geeft aan Uw Rechterhand opdracht onderstaande diensten te verrichten, welke klant bij oplevering contant/direct aan vakman
betaalt. Het bedrag voor de werkzaamheden wordt voor aanvang van de werkzaamheden uitsluitend door klant en vakman in
overleg bepaald (iedere opdracht bedraagt minimaal 99 Euro, dus verzamel meerdere klussen).
Standaard diensten

(prijzen exclusief materiaal en inclusief reiskosten en BTW)

Per

Aant

Korting 30€ per stuk bij plaatsing van meer dan 1 stuk (op dezelfde dag) . Zie (1)
Gordijnen / vitrages (rails of roede) ophangen (tegen steen of beton)

M

Jaloezieën/rol-vouwgordijnen/shutters/lamellen (cassette) (tegen hout)

Stuk(s)

Jaloezieën/rol-vouwgordijnen/shutters/lamellen (cassette) (tegen anders dan hout)

Stuk(s)

Extra diensten

21%BTW 6%BTW

(1)
(1)
(1)

15,00 € nvt
49,00 € nvt
59,00 € nvt

(prijzen exclusief materiaal en inclusief reiskosten en BTW)

Elektrische bediening: aansluiten op bestaand stopkontakt en inregelen

Stuk(s)

Elektrische bediening: elektra (ver)leggen (afwerken met kabelgoot).

M

Inkorten van rolgordijnen (breedte) en lamellen (hoogte)

Raam

Werken hoger dan 3 meter stahoogte (ladder) bij voldoende ruimte

Klus

Werken hoger dan 3 meter stahoogte (kamersteiger) leveren/op- en afbouwen

Klus

Werken hoger dan 3 meter stahoogte (steiger) leveren/op- en afbouwen

Klus

Situatie/producten die extra(sterke)handen vereisen (indien klant niet kan helpen)

Man

25,00 €
15,00 €
40,00 €
45,00 €
175,00 €
275,00 €
75,00 €

Wenst u advies, opmeten en een offerte voor de plaatsingskosten?

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Ja / Nee

Voor deze dienst betaalt u onze vakman 50 Euro en u ontvangt van hem een kortingsbon die u recht geeft op 50 Euro korting op de
goederen die u voor deze opdracht in uw GAMMA-winkel bestelt en door Uw Rechterhand laat plaatsen. Uw voordelen: voorkom het
bestellen van verkeerde producten en u weet vooraf een vaste prijs voor de extra diensten. PS: indien vakman niet kan plaatsen
wegens oorzaken die middels een voorafgaande opmeting hadden kunnen voorkomen, bedragen de vaste kosten minimaal 60,00 Euro.
Tips:+zorg dat u alle benodigde materialen voor de montage in huis heeft.

6% BTW: niet van toepassing

Klant verklaard zich akkoord met bovenstaande en een kopie van dit formulier te hebben ontvangen.
Handtekening klant
Datum:
Klant: Uw Rechterhand belt na ontvangst van dit formulier binnen 3 werkdagen voor het maken van een afspraak.
Gamma: Dit formulier plus het kassaticket en ingeval van 6% BTW de verkoopfactuur op naam Uw Rechterhand (klantnummer 17500)
mailen naar info@uwrechterhand.be of faxen naar 00.31.788.706.853.

