
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         

Toeslag deurdikte 54 mm 

Draairichting 

  Links naar binnen [L1]     

       ja                   nee*

          ja nee*

  Rechts naar buiten [R4]

STAP 2  AFLAKKEN

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

All-In service 

STAP 3  HANG- EN SLUITWERKPAKKET 

HSP NR.: 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

  recht     ovaal  Model:     

STAP 4  OPTIES

Beslagset t.b.v. draairaam in roosterdeur       standaard messing      RVS (meerprijs)      n.v.t. 

Uitfrezen opdekkozijn                  * Doorhalen wat niet van toepassing is                       

TOTAALPRIJS  

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

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 e-mail met het verzoek om zelf contact op te nemen met de monteur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ ............................

•

•

•

•

•

•

Gegevens aannemer / ZZP’er  

Ga met het ingevulde All-In service formulier naar uw Skantrae dealer. Kijk voor een dealer bij u in de buurt op skantrae.com

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

       ja          nee*

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

Aluminium                RVS                Mat Chroom                Messing

       ja                   nee*

          ja nee*

          ja nee*

       ja                   nee*
          ja nee*

Brievenbuspakket

Finish

Tochtvaldorpel 

Spionoog 
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