
Diensten Checklist diensten

 Zie checklist bladtekening (pag. 18.11)

 Onderkasten en hoge kasten staan waterpas gesteld en zijn bevestigd

 Achterwanden zijn gedemonteerd

 (Nood)blad is gedemonteerd

 Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbon

CHECKPUNTEN INMETEN

 (Nood)bladen, stopcontacten, kranen etc. zijn gedemonteerd

 De onderkasten zijn waterpas, bevestigd en rondom dragend opgesteld

 Voor de bladdelen die niet volledig door onderkasten worden gedragen, zijn voorzieningen getroffen (bv hoeklijnen aan de muur)

 Passend verticaal transport is beschikbaar en geregeld door de dealer/opdrachtgever indien de keuken zich op een andere  

 verdieping dan de begane grond bevindt

 Kookplaat, spoelbak en kraan zijn aanwezig

 Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbon

CHECKPUNTEN MONTEREN

 Werkbladen liggen niet vast op de kasten

 Het werkblad is 24 uur van te voren op de kasten gelegd

 Temperatuur op locatie is minimaal 18/19 graden celsius

 Er dient een keukenmonteur aanwezig te zijn voor het aansluiten van de (kokendwater) kraan, spoelbak en apparatuur en 

 het helpen tillen van de werkbladen

 Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbon

CHECKPUNTEN NAADLOOS VERLIJMEN SOLID SURFACE (ZONDER INMETEN EN MONTEREN)

AANVULLENDE INFORMATIE

1. Indien bij inmeten blijkt dat de keukenopstelling niet aan bovengenoemde eisen voldoet, maakt de monteur een 

 nieuwe afspraak voor inmeten, eerste inmeetafspraak à € 125,00  (voorrijkosten en inmeten) wordt wel aan u doorberekend

2. Indien bij monteren blijkt dat de keuken niet aan bovengenoemde eisen voldoet, zal de monteur – indien mogelijk – 

 noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Deze worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend

Bij deze verklaart u dat de keuken aan bovengenoemde eisen voldoet:

Naam en handtekening: Datum:

_________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ____ - ____ - ______ 

Al bovenstaande velden zijn verplichte velden. Een volledig, duidelijk ingevulde aanvraag verhoogt de snelheid 

van het afwikkelen van de service aanvraag. U kunt deze checklist tezamen met uw order en aanvraag mailen 

naar uw contactpersoon. 
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