
 

 

Offerte aanvragen 
 

U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen door contact met mij op te nemen via 06 – 405 56 205 of 
via schildersbedrijftonvanhelvoirt@gmail.com.  
Ik kom graag bij u langs op de afgesproken datum en tijd. Dit kan ook ’s avonds.  

• Inventariseren 
Tijdens mijn bezoek inventariseer ik de werkzaamheden en uw wensen. Eventuele 
probleemsituaties worden besproken en indien nodig kan ik u doorverwijzen naar een andere 
specialist. 

• Offerte maken 
Aan de hand van de inventarisatie maak ik een offerte. 

• Offerte uitbrengen 
Graag maak ik een afspraak met u om de offerte persoonlijk  af te geven en te bespreken.  
Eventuele vragen kunt u dan meteen stellen en ik zal een nadere toelichting geven op de 
omschreven werkzaamheden.  Bij de offerte ontvangt u altijd een exemplaar van de Algemene 
Voorwaarden. Natuurlijk kunt u tijdens dit gesprek al besluiten om de offerte wel of niet te 
accepteren, anders zal ik binnen 14 dagen contact met u opnemen om uw beslissing over de 
offerte te horen. 

• Opdrachtbevestiging 
U ontvangt de offerte in tweevoud. Bij akkoord van de offerte, tekent u één exemplaar en 
retourneert u de getekende offerte in de antwoordenvelop. Na ontvangst neem ik het project 
op in mijn planning. 

• Het vervolg 
U ontvangt van mij, bij voorkeur via e-mail maar anders via de post, een berichtje dat ik uw 
opdrachtbevestiging heb ontvangen en tegen de tijd dat uw woning of bedrijfspand aan de 
beurt is om geschilderd te worden, neem ik een aantal dagen van te voren contact met u op om 
afspraken te maken over de aanvang van het project. 

• Uitvoering 
De werkzaamheden worden volgens de offerte uitgevoerd. Natuurlijk is het altijd mogelijk om in 
overleg met u meerwerk uit te voeren. Indien het substantieel meerwerk betreft zal ik u hiervan 
een schriftelijke bevestiging geven. 

• Oplevering 
Als de werkzaamheden zijn afgerond, lever ik het werk bij u op. Eventuele onvolkomenheden 
worden besproken en direct opgelost. 

• Facturering 
Na uitvoering van het project stuur ik u de rekening volgens offerte met eventueel meerwerk. 
Wij hanteren daarbij een betalingstermijn van 14 dagen. 

• Na enkele jaren 
Na enkele jaren neem ik contact met u op om met u na te gaan of er onderhoud gepleegd moet 
worden. U bepaalt uiteraard zelf of u dit wilt laten uitvoeren.   
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