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BESTELLIJST DEURVERVANGING 

Klantgegevens 

Bedrijfsnaam:  

Adres: 

Plaats:  

Contactpersoon:    

Telefoonnummer: 

Email:

Referentie/Ordernummer: 

Datum aanvraag:  

Montage adres 

Naam bewoner(s): 

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Email:  

Huidige deur: 
Altijd een foto van de binnen- en buitenzijde van de huidige deur meezenden.
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Invulformulier Deurvervanging 

Type aanvraag:  Offerte 

Order 

Type deur: Voordeur Deurmodel *: 

Achterdeur 

Tuindeur-stel  Afmeting (bxh): 

Balkondeur 

Bergingsdeur Deurdikte: 38mm 

Garagedeur 54mm 

Inpandige deur 

Anders, nl:  

* Deurmodel op basis van huidige beschikbare modellenrange zie Deurmodellen Kegro Deuren

Draairichting: Naar binnen Brandwerend: JA 

Naar buiten NEE 

Aflak:   Kleur binnenzijde: RAL: Sikkens:  Glansgraad: Satin 

Semigloss 

Kleur buitenzijde: RAL:  Sikkens:  Glansgraad: Satin 

Semigloss 

Scharnieren: renovatiescharnieren 89x102mm: 3 stuks 4 stuks 

Slot: Meerpuntssluiting cilinder- of krukbediend  skg***r incl. sluitkommen 

Senioren meerpuntssluiting cilinderbediend skg***r incl. sluitkommen 

Enkel veiligheidsslot skg**r incl. sluitkommen 

Garnituur: Greepgarnituur met kerntrekbeveiliging 

Recht     Ovaal  

O

Krukgarnituur met kerntrekbeveiliging

Recht     Ovaal  

https://kegro.nl/modellenoverzicht/
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Briefplaat: NEE 

 JA Recht 

Ovaal 

Binnen 

Enkel glas letselveilig 

Enkel draadglas (brute) 

Glas: 

Isoglas blank, letselveilig 

Isoglas blank + matte folie letselveilig 

Isoglas blank + Crepi  

Anders namelijk:   

(omschrijf duidelijk om wat voor type glas het gaat) 

Isolas met matte folie Isoglas Crepi Enkel Brute draadglas 

Extra opties: 

Valdorpel *: * alleen mogelijk bij vlakke, ongeribde onderdorpel

Spionoog: 

Windhaak: 

Opvangbeugel met windhaakje: 

Schopplaat RVS: 

Opmerkingen m.b.t. de werkzaamheden: 

- Tochtstrippen in het kozijn worden altijd vervangen, of bij toepassing van een 54mm deur, verwijderd.

De schroefgaten worden niet dichtgezet;

- De oude cilinder wordt indien mogelijk overgezet. Anders wordt een nieuwe cilinder gemonteerd. Deze is niet 

gelijk sluitend met de overige deuren;

- Uitvoering van de opdracht is onder voorbehoud van meet- en schouwgegevens.
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Extra informatie vervangingsdeuren 

• Wij kunnen alleen deuren in houten kozijnen vervangen;

• Na ontvangst van een akkoord zal de deur binnen 12 werkweken ingemeten, 

geproduceerd en afgehangen worden. U ontvangt per mail een orderbevestiging 

wanneer de deur in het magazijn verwacht wordt. Vanaf die week wordt het afhangen 

ingepland;

• Mocht er sprake zijn van meerwerk, dan vragen wij altijd vooraf een akkoord aan u om 

de werkzaamheden uit te voeren;

• De deuren kunnen wij alleen elektronisch inmeten als het kozijn vrij is van obstakels 

en de deur haaks open kan;

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor de pasmaat van de deur als er ná het inmeten 

werkzaamheden worden verricht aan het kozijn;

• Extra sloten en/of toebehoren die door de bewoner(s) zelf zijn aangebracht, worden 

niet door ons verwijderd en worden afgevoerd met de oude deur;

• Het kozijn wordt zo nodig alleen gerepareerd ter plekke van de sluitplaat. Het kozijn 

dient na het afhangen van de nieuwe deur afgelakt te worden (door derden);

• Staat het kozijn scheluw of is deze getordeerd, dan kunnen we geen wind- en 

waterdichtheid garantie afgeven;

• Bij bewoonde woningen stellen wij de bewoner(s) in kennis over het moment van 

inmeten en afhangen. Indien na twee kennisgevingen de bewoner(s) niet thuis wordt 

getroffen, dan wordt de deur in overleg met u op een nader te bepalen plaats 

achtergelaten en volledig in rekening gebracht;

• Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van 

Kegro Deuren van toepassing. Voor meer informatie en de garantievoorwaarden zie 

www.kegro.nl/downloads;

• Met het retourneren van dit formulier gaat u automatisch akkoord met onze algemene 

voorwaarden.

http://www.kegro.nl/downloads

	Bedrijfsnaam: 
	Plaats: 
	Adres: 
	Contactpersoon: 
	Telefoonnummer: 
	Woonplaats: 
	Email: 
	Referentie: 
	Datum: 
	Check Box2: Off
	Naam bewoners(s): 
	Afmeting: 
	Deurmodel: 
	Check Box4: Off
	Deurtype: 
	Glas: 
	Montage adres: 
	Telefoonnummer montage adres: 
	Email montage adres: 
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box5: Off
	Check Box62: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Ral Kleur Binnen: 
	Ral Kleur Buiten: 
	Sikkens Kleur Binnen: 
	Sikkens Kleur Buiten: 
	Overige opmerkingen: 


