
Service  

dormakaba Service staat in voor 
het onderhoud, de herstelling en 
vernieuwing van uw deuren.   
U kunt op onze service rekenen: 
24/24 uur en 7/7 dagen. 
 
 
 

Service Hotline
070 23 35 97

Een regelmatig onderhoud en nazicht  
garandeert een goede werking en een  
langere levensduur van uw installatie.
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Verleng de levensduur van uw 
toegangsoplossingen
Met een regelmatig onderhoud

Een regelmatige veiligheidscontrole en een 
professioneel onderhoud op basis van een 
service contract van dormakaba, biedt heel 
wat voordelen: 

● Langere levensduur van uw high-end  
installatie. 

● Dure reparaties vermijden.  

● Minder kans op gebruiksverlies. 

● Minder onderhoudskosten en perfect 
kostenbeheer. 

● Maximale veiligheid, in overeenstemming 
met de geldende normen. 

● Service-voorrang en dus snelle reactie-
tijden, zodat u zo snel mogelijk geholpen 
wordt.

 
Bij elke veiligheidscontrole ontvangt u een  
rapport van de huidige status van uw instal-
latie. Binnen het service contract bieden wij 
onze klanten ook technische innovaties aan 
bijzondere voorwaarden aan.

dormakaba beschikt over hoog gekwalificeerd, getraind en VCA gecertificeerd personeel 
zoals u dat van een toonaangevende fabrikant mag verwachten.  Wij bieden persoonlijke 
en op uw situatie toegesneden service, snelle reactietijden en klantgerichtheid.
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Professionele service
Kies uw eigen service contract,  
op maat van uw behoeften
Service pack Basic (jaarlijks) 
 
Deze instapformule, voor normaal gebruikte toegangsoplossingen, omvat: 
● jaarlijks preventief onderhoud.
● extra korting op wisselstukken.
● service-voorrang.
 
Service pack Basic (halfjaarlijks) 
 
Deze instapformule, voor normaal gebruikte toegangsoplossingen, omvat: 
● halfjaarlijks preventief onderhoud.
● extra korting op wisselstukken.
● service-voorrang. 

 

Service pack Comfort 
 
De formule voor frequent gebruikte toegangsoplossingen, waarmee u onvoorziene  
kosten beperkt: 
● halfjaarlijks preventief onderhoud.
● extra korting op wisselstukken.
● vrijstelling op alle werk- en verplaatsingskosten.
● service-voorrang. 
 
Service pack Omnium 
 
De absolute comfort-formule voor zeer frequent gebruikte toegangsoplossingen,  
met een perfect kostenbeheer:
● halfjaarlijks preventief onderhoud.
● volledige vrijstelling op werk- en verplaatsingskosten.
● wisselstukken inbegrepen.
● service-voorrang.

Wanneer u een dormakaba Service contract 
onderschrijft binnen de 3 maanden na instal-
latie, wordt de omniumgarantie met één jaar  
verlengd.  dormakaba Service: snel, efficiënt 
en betrouwbaar!
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dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
BELGIË
T. +32 50 45 15 78
service.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be
 
Service Hotline:
+32 (0)70 23 35 97
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