Zorgeloos besparen op uw liftonderhoud!
Uit ervaring blijkt dat veel gebouweigenaren 10% tot 50% te veel betalen voor het ond
hun liftinstallatie.. Besparen op het liftonderhoud is dus eenvoudig te realiseren met behoud of zelfs
verbetering van de gewenste kwaliteit.
Vaak wordt er door liftbedrijven geschermd met:
met “De veiligheid van de
liftinstallatie kan niet meer gegarandeerd worden als u overstapt naar een ander bedrijf!
“Onderdelen
nderdelen kunnen niet door de andere liftbedrijven geleverd worden!” Dit soort verhalen kun
naar het land der fabelen worden verwezen.
Warenwetbesluit Liften - art. 19.1) omtrent liftonderhoud
De wet en regelgeving (Warenwetbesluit
zorgt ervoor dat elk liftbedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen
kwalite
door onze
wetgever, dus de veiligheid van de gebruikers loopt écht geen gevaar.
Reserveonderdelen zijn vrij verkrijgbaar op de markt. Elk liftbedrijf kan van elk
type lift de benodigde onderdelen binnen de normale levertijd verkrijgen.
Dus uw lift
ift staat geen weken stil te wachten op dat ene onderdeel.
De door u gewenste kwaliteit is grotendeels afhankelijk van de voorwaarden die
staan omschreven in de onderhoudsovereenkomst. De onderhoudsovereenkomst ligt
aan de basis van de door u gewenste kwaliteit
kw
en moet dus goed opgesteld zijn.
In elke overeenkomst dienen altijd de volgende voorwaarden te worden
omschreven; storingresponsetijden, reparatietijden, betalingstermijnen,
onderhoudsfrequentie, onderhoudsplanningen en het maximaal aantal
gemiddeld per jaar mogen optreden.
optreden
Yender Technisch Beheer kan u ondersteunen of geheel ontzorgen als het gaat om het realiseren van
besparingen en het opstellen van een overeenkomst waarin uw gewenste kwaliteit wordt
omschreven.
Yender is de onafhankelijke contractscanner op het gebied van technisch beheer.
Wij voeren contractscans uit op basis van ‘No Cure, No Pay’. Dus u loopt geen
enkel risico! Wordt er niet bespaart dan betaald u helemaal niets.
U kunt er ook voor kiezen een contractscan
contrac
uit te voeren tegen een vooraf vaste
financiële vergoeding van € 395,00 per onderhoudscontract.
Yender gaat een gedegen analyse uitvoeren om de huidige overeenkomst goed te kunnen
beoordelen. Dit doen wij middels het analyseren van de voorwaarden betreffende de
overeenkomst en op locatie het analyseren van de onderhoudsbeurten, reparaties en storingen die
staan omschreven in het logboek.
Uit de analyse volgt een nieuwe voor u opgestelde specifieke overeenkomst zodat de kwaliteit
minimaal gelijk
ijk blijft en indien nodig zelfs verbeterd wordt.
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Oldenzaal 43% besparen op de onderhoudskosten
Kijk voor meer informatie op www.yender.nl
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