Bij ontvangst in te vullen door Techcomlight
Referentie: BE
Datum ontvangst:

/

/

Opdracht inspectie Solatube ® daglichtsysteem aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
De Technische Dienst van Techcomlight zal op locatie een technische inspectie van reeds geïnstalleerde Solatube
producten uitvoeren en verslag uitbrengen van de bevindingen.
Opdrachtgever Inspectie
Functie van de opdrachtgever: ☐Eindklant

☐ Installateur

☐ Verdeler

( Bedrijfs) naam:
Contactpersoon:
Factuuradres:
Postcode & plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

Bezoekadres Solatube ® installatie
( Bedrijfs) naam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode & plaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:

Voorwaarden
In de hieronder omschreven gevallen wordt € 185,- excl. BTW in rekening gebracht:
-

Bij afwezigheid van de verantwoordelijke installateur, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken met de
Technische Dienst.

-

Bij annulering binnen 24 uur van tevoren.

-

Bij vaststelling door onze Technische Dienst dat het product niet volgens de installatie-instructie is
geplaatst en/of op enigerlei wijze door onzorgvuldig gebruik beschadigd is geraakt.

Mocht blijken dat er sprake is van een productiefout en/of een probleem dat binnen de omschrijving van de
garantiebepalingen valt, dan zijn de kosten van deze inspectie voor rekening van Techcomlight .

Gegevens Solatube® systeem / systemen waarbij het probleem zich voordoet
Aantal :
Model Solatube ®

Uitvoering

Doorvoertype

☐ Solatube® Ø 25 cm

☐ Ronde uitvoering

☐ Plat Dak

☐ Solatube® Ø 53 cm
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☐ Zijgevel
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☐ Solatube® Ø 35 cm

☐ Vierkante uitvoering

☐ Solatube® Ø 74 cm

☐ Hellend dak

Opties:
☐ Eco Model ( Ø 25 cm / Ø 35 cm )
☐ Verlichtingsarmatuur
☐ Techled armatuur
☐ Verlenging
☐ Ventilatie ( Ø 25 cm )

☐ Vlakke koepel ( Ø 35 cm )
☐ Extra Koepel ( Ø 74 cm )
☐ Daglichtdimmer
☐ Brandklep
☐ Isolatielens

De situatie:
Omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk:

Eigen controle installatie
Heeft U de installatie zelf al gecontroleerd / laten controleren aan de hand van de installatie-instructies?
Mocht U niet meer over de originele instructies beschikken, kijk dan op www.shop.solatube.be
/

☐ Ja , Datum controle:

/

Controle uitgevoerd door:
Van ( bedrijfsnaam ):
Paraaf controleur:
Ondertekening:

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de in deze opdracht vermelde voorwaarden.
Datum en plaats:
Handtekening:

/

/

te:

