ZONWERING, ROLLUIK
OF VLIEGENRAAM
PLAATSEN?

Aarzel niet om ons te contacteren
TECHNISCHE DIENST
Maastrichtersteenweg 31, 3680 Maaseik
089 518401

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur
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U WILT ROLLUIKEN, EEN ZONWERING
OF VLIEGENRAMEN PLAATSEN?
-

-

U bezorgt Ons Dak een aanvraag met een
omschrijving van de werken, een plan met
opsomming van materiaalkeuzes, kleur en
afmetingen, de wijze van bevestiging en de offerte.
U mag de werken uitvoeren na een schriftelijke
goedkeuring van Ons Dak.

Let op!
Zorg voor een vakkundige
plaatsing en afwerking.
-

Bij gebrekkige installatie, schade of gevaar voor
derden kan Ons Dak de onmiddellijke verwijdering
eisen. Ook bij het verlaten van de woning moet,
in sommige gevallen, de woning terug in de
oorspronkelijke staat worden hersteld.

-

Bij renovatiewerken wordt de huurder verzocht om
rolluiken of luifels te verwijderen.

-

Een bevestiging aan de gevel kan slechts indien
beperkt en herstelbaar.

-

Het is verboden om vliegenramen met kleefband of
schroeven in het profiel van het buitenschrijnwerk
te bevestigen.

-

U mag enkel uitneembare vliegenramen met
klemmen plaatsen. Dit zijn vliegenramen met
een aluminium frame (kleur overeenkomstig de
kleur van uw ramen) met een gaasbekleding in
kunststof.

ALGEMENE INFO

Als de voorschriften uit deze folder niet nageleefd
worden, behoudt Ons Dak zich het recht voor om het
herstel in de oorspronkelijke staat te eisen, zowel
tijdens als na de huurovereenkomst.
De huurder staat in voor de correcte en vakkundige
plaatsing en ook voor het onderhoud. De huurder is
verantwoordelijk ten opzichte van derden.
Ons Dak komt niet tussen in de kosten. U dient er
rekening mee te houden dat eventuele herstellingen
voor uw rekening zijn. De huurder draagt de volle
verantwoordelijkheid voor de installatie in geval van
overlast of schade ten opzichte van derden.

