
Voorkomen is beter dan 
genezen!
Wanneer je de kwaliteit en veiligheid van bedrijfsdeuren 
wilt waarborgen en een lange levensduur wilt garanderen, 
adviseren wij een jaarlijkse ‘check’ en onderhoudsbeurt. 
Noem het service en onderhoud. Periodiek onderhoud 
verlengt namelijk de levensduur van jouw product en 
minimaliseert het aantal storingen.

Wettelijk verplicht! Met ons 
onderhoudscontract voldoe 
je aan deze verplichting 

Naast de wettelijke verplichting (zie hieronder) en het voorkomen van onnodige kosten, vinden 
wij het borgen van veiligheid het meest belangrijke aspect om periodiek onderhoud uit te 
laten voeren. Wist je dat het gebruik van bedrijfsdeuren riskant -kan- zijn? Zo werden er in de 
vervoer- en opslagsector in vijf jaar tijd maar liefst 22.000 arbeidsongevallen gemeld door 
beknelling tussen gebouwen en bedrijfsdeuren. 

Sinds 1993 specialist in deuren en hekwerk. Experts op 
het gebied van veiligheid en service. 
Bij Box Deuren & Hekwerk staan we voor de hoogste kwaliteit. We maken daarbij gebruik van onze jarenlange 
kennis en ervaring en maken enkel gebruik van de meest hoogwaardige materialen.
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MAATWERK GARANTIE STORINGSDIENST SPECIALIST

ONZE SERVICEPAKKETTEN

Wat de meeste ondernemers niet weten: periodiek 
onderhoud is verplicht en wettelijk vastgelegd. Bij Box 
Deuren & Hekwerk weten we exact wat er nodig is, om 
te voldoen aan deze wettelijke verplichting. Dat geeft 
jou als ondernemer rust, want je weet dat het goed zit! 

•  Een periodieke (jaarlijkse) veiligheidstoets         
 en analyse van de totale werking 

•  Advies rond voorzorg en vervanging van  
 eventuele slijtageonderdelen

•  Uitgebreid digitaal inspectierapportage
•  Inspectiesticker waarmee u voldoet aan de  

 wettelijke voorschriften!

• 	 Uitgebreide	kennis	en	documentatie	van	alle	merken	bedrijfsdeuren	(specialisatie	Hörmann)
• 	 Originele	onderdelen	van	alle	merken
• 	 Spoedklus?	Dezelfde	dag	nog	een	monteur	op	locatie!
• 	 24/7	storingsdienst
• 	 Gekwalificeerde	eigen	monteurs
• 	 Scherpe	prijzen	voor	uren	en	onderdelen	(veelal	uit	voorraad)
• 	 Klantgericht;	de	continuïteit	van	jouw	arbeidsprocessen	staat	altijd	op	de	eerste	plaats
• 	 Onderhoudsovereenkomsten	zonder	opzegtermijn	

 Inclusief alle beschreven onderdelen uit  
 pakket 1
 Smeren van alle bewegende en   
 draaiende delen
 Afstellen van loopwielen, staalkabels,  
 assen, trommels, veren en aandrijvingen
 Vervangen van onderdelen tot € 100,-
 Prijsopgave bij vervanging van 
 onderdelen boven de € 100,- 

PAKKET 1 
ANALYSE

PAKKET 2 
ANALYSE EN PREVENTIEF 

ONDERHOUD

Serviceovereenkomst 
Bedrijfsdeuren

Waarborgen van veiligheid en het voorkomen van ongevallen

Meer informatie? 
Bel naar: 0497-544944  |  mail naar: info@boxdeurenhekwerk.nl 

Blijf op de hoogte van al onze acties. Volg ons op social media
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Box Deuren en Hekwerk. Opent mogelijkheden


