
Datum                              /                   /Inmeetformulier   
Lundia Compleet Buitendeuren

 Ja, ik wil graag gebruik maken van de service Lundia Compleet. De Lundia vakman mag contact met mij 
opnemen voor het maken van een inmeetafspraak en de bestelling definitief te maken.

Voorwaarden Lundia Compleet
• Inmeten en monteren zijn uitsluitend mogelijk in combinatie met elkaar. • Na het inmeten mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan. •  De definitieve prijs van je opdracht
 zal na het inmeten worden vastgesteld, dit is o.a. afhankelijk van de werkelijke maten. •  Voor meerwerk en wijzigingen, geconstateerd tijdens het inmeten, gelden speciale voor-
waarden, deze staan beschreven op het bestelformulier welke je ondertekent na inmeting. Lees deze voorwaarden goed door. • De producten kunnen niet geruild en geretourneerd 
worden. •  Belprocedure: de monteur neemt binnen 2 weken contact met je op voor het maken van een inmeetafspraak. •  Indien het na twee pogingen op beide telefoonnummers niet 
gelukt is om contact te krijgen, ontvang je een email met het verzoek zelf contact op te nemen met de monteur.

Opmerkingen
Tweede formulier ingevuld voor een tweede deur op dezelfde locatie:     Ja  Nee

De monteur mag mij ook op zondag bellen voor het maken van een afspraak:    Ja  Nee

LET OP : Na het inmeten wordt de bestelling definitief gemaakt, levertijd is dan ca. 6 weken.

Gegevens consument

Naam

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Gegevens dealer

Dealer

Contactpersoon

Adres

PC/Plaats

Telefoon

Referentie

Handtekening consument                   Handtekening dealer

Datum                   Lever het inmeetformulier in bij je Lundia dealer.

Deur (verplic ht in te vullen) Prijs

Deurmodel

Glas / rooster

Afmeting huidige deur (in mm) Hoogte: Breedte:

Aflak RAL kleur

Aflak rooster RAL kleur (indien van toepassing)

Veiligheidspak ket achterdeur Pakket:

Veiligheidspak ket voordeur Pakket:

Lundia Compleet Toeslag bij een roosterdeur

Opties

Aflak RAL kleur binnenzijde  

Brievenbuspakket  Ja     Pakket:

Tochtvaldorpel incl . frezing  Ja     Nee  

Uitfrezen kozijn  Ja     Nee    (Van opdek naar s tomp)  

Spionoog (alleen bij  Fabien)

Beslagset RVS tbv draairaam

 

TotaaL:



 

 


