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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing,  
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden 
worden u op verzoek toegezonden, bij offertes zijn de voorwaarden meegezonden. Afgeleverde goederen blijven tot volledige betaling ons eigendom. 
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ONDERHOUDSVORMEN 
 

Qlift onderhoudt vrijwel alle soorten liften, tegen een uitstekende  
prijs-/kwaliteitverhouding. Onze vriendelijke monteurs staan 24 uur per dan en 7 

dagen per week graag voor u klaar. Wij bieden de volgende contractvormen: 
 

1. “QLIFT-BASIQ” 

Basis onderhoud, op basis van een 1- of 5-jarig contract.  
 

Voorrijkosten en uurloon worden bij een basisovereenkomst niet in rekening 

gebracht voor het uitvoeren van de afgesproken onderhoudsbeurten. Bij het 
uitvoeren van overige werkzaamheden aan de liftinstallatie (zoals het verhelpen van 

storingen en bij het verlenen van keuringsassistentie) zijn de elders vermelde 
voorrijkosten en uurlonen van toepassing. Tevens worden de toegepaste materialen 

in rekening gebracht voor zover deze werkzaamheden en het vervangen of 
repareren van onderdelen niet onder de garantiebepalingen vallen. 

2. “QLIFT-BASIQ EXTRA” 

Uitgebreid onderhoud, op basis van een 1- of 5-jarig contract.  

 
Indien een uitgebreide overeenkomst wordt afgesloten worden de kosten voor het 

assisteren bij periodieke keuringen, het verhelpen van storingen (mits deze niet 
door onjuist gebruik zijn veroorzaakt) en de in de voorwaarden genoemde 

vervangingsmaterialen (zoals contacten, smeltveiligheden, relaisspoelen, 
signaallampjes, schakelaars en dergelijke) niet in rekening gebracht. Ook nemen wij 

de kosten die de keurende instantie berekent voor de periodieke keuring voor onze 

rekening.  
 

In ons onderhoudssysteem worden de kosten die aan uw liftinstallatie 
verbonden zijn geregistreerd. Op aanvraag kunnen wij u één maal per jaar 

informeren over de kosten verbonden aan uw liftinstallatie(s). Zo kunnen wij 

met u overleggen op welke wijze de kosten zijn te verminderen of beter zijn te 
beheersen. 

 
Indien u vragen heeft of graag een aanbieding ontvangt voor het onderhouden 

van uw lift, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website, 

telefoonnummer 0251-321390 of info@qlift.nl.  Wij helpen u graag. 
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