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PRIJSLIJST ONDERHOUDSCONTRACT 
DRAAIDEURAUTOMATEN

* Fullservice overeenkomst geldt voor de aandrijfunit, besturing en aangesloten sensoren. Alleen af te sluiten op nieuwe 
producten, geplaatst door FAAC BV, i.c.m. overeenkomst voor de verwachte levensduur van het product. Producten die 
reeds geïnstalleerd zijn en producten van andere merken dan FAAC: ook mogelijk i.c.m. met een vastgesteld tarief voor 
vervanging van de aandrijfunit. Verwachte levensduur FAAC draaideurautomaat is vastgelegd op 12 jaar, of 1.500.000 
bewegingen. Een bewegingscyclus is open-dicht.

** Niet inbegrepen zijn het verhelpen van storingen/schade ontstaan door: onjuist gebruik en/of grove nalatigheid, 
reparaties/toevoegingen door derden, demontage/montage door niet-FAAC gecertificeerde montagebedrijven, niet 
door opdrachtnemer geleverde onderdelen, vandalisme, diefstal, inbraak, onoordeelkundig gebruik, aanrijdschade, 
blikseminslag, brand, storm, glas en waterschade en andere oorzaken van buitenaf.

W
ELK CONTRACT PAST BIJ U?

Basis
•  Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving

•  Kostenefficiënt contract waar de nadruk op 

jaarlijks basisonderhoud ligt

Basis +
•  Verlengde garantietermijn

•  Extra korting op tarieven en onderdelen bij storing

Basis + / 2x onderhoud

•  Preventief en controlerend onderhoud voor hoge 

bedrijfszekerheid

•  Ideaal voor deuren die intensief gebruikt worden

Full service

•  Geen onverwachte kosten voor de  

levensduur van het product

•  Alle medewerkers kunnen storingen doorgeven, 

geen accordering nodig

Basis Basis+ Full
service*

Basis +  
2x onderhoud

• Voorkom storingen en onverwacht hoge kosten
• Optimale afstellingen voor de beste gebruikerservaring
• Landelijke dekking, goed opgeleide monteurs
• Ook onderhoud en service aan producten van 
 andere merken
• 24/7 bereikbaar voor storingen en calamiteiten

Postcodegebieden waar regiotarief rondom Doetinchem geldt: 
690*, 694*, 6986, 699*, 70**, 7227, 725*

Toegang tot 24/7 servicepool

Voldoet aan wettelijke verplichting voor onderhoud

Voorrang bij storingen op geen-contract klanten

Korting op werkuren bij storingen en reparaties

Gereduceerd voorrijtarief

Korting op onderdelen bij reparaties

Verlengde garantietermijn op uw nieuwe deur

Geen voorrijkosten bij storingen op route**

Geen kosten bij storingen 24/7**
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Maurits van der Heijden
Manager Operations

Rob Friskes
Hoofd Montage en Service

Albert Rutjes
Monteur Automatische Deuren

Kosten per jaar €           - €  119,25  €  165,75  €  299,25  €  466,50  

Kosten extra product op dezelfde 
locatie

€           - €    88,00 €  159,00 €  266,00 €  444,00 

Regiotarieven bij 
werkzaamheden 2017 - 2018

Uurtarief standaard werkdagen 
van 08.00 – 17.00 uur

€    90,00 €    72,00 €    60,30 €    60,30 €           - 

Avond - nacht - zaterdag €  135,00 €  108,00 €    90,45 €    90,45 €           - 

Zon- en feestdagen €  179,00 €  143,20 €  119,93 €  119.93 €           - 

1 Voorrijkosten standaard €  75,00 €  60,00 €  50,25 €           - €           - 

2 Spoed binnen kantooruren €  137,50 €  110,00 €  92,13 €  92,13 €           -   

3 Spoed buiten kantooruren €  175,00 €  140,00 €  117,25 €  117,25 €           -   

Korting onderdelen 0% 0% 10% 10% 100%

Garantietermijn op onderdelen 
van een nieuw product***

1 jaar 1 jaar 2 jaar 2 jaar volledige  
levensduur  

van product 
***

Regiotarieven  
onderhoudscontracten 
draaideurautomaten 2017 - 2018

Geen  
contract Basis Basis+ Full

service*
Basis + 2x 
onderhoud

1 Voorrijkosten standaard: werkzaamheden worden ingepland op route. Afhankelijk van uw locatie worden deze 
werkzaamheden binnen 2 werkdagen uitgevoerd.
2 Spoed binnen kantooruren: uitvoering en afronding van de werkzaamheden vindt plaats op het snelst mogelijke 
moment binnen kantooruren (kantooruren: 08.00 – 17.00 uur).
3 Spoed buiten kantooruren: monteur gaat direct rijden, uitvoering en afronding van de werkzaamheden vindt plaats 
op het snelst mogelijke moment buiten kantooruren.

* Fullservice overeenkomst geldt voor de aandrijfunit, besturing en aangesloten sensoren. Alleen af te sluiten op nieuwe 
producten, geplaatst door FAAC BV, i.c.m. overeenkomst voor de verwachte levensduur van het product. Producten die 
reeds geïnstalleerd zijn en producten van andere merken dan FAAC: ook mogelijk i.c.m. met een vastgesteld tarief voor 
vervanging van de aandrijfunit. Verwachte levensduur FAAC draaideurautomaat is vastgelegd op 12 jaar, of 1.500.000 
bewegingen. Een bewegingscyclus is open-dicht.
*** Alleen binnen de verwachte levensduur van het product, zie ook * full service overeenkomst. Garantietermijn gaat in op 
datum van installatie.


