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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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Doe de renovatiecheck 
 
Voor eigenaren of beheerders die niet meer tevreden zijn over hun 
liftinstallatie biedt Qlift diverse oplossingen. Wij stellen op verzoek een 
compleet plan op om de lift met minimale tijdsduur en overlast aan al uw 
wensen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een verfraaiing van 
de liftkooi, vervangen van de gedateerde besturing en aanpassingen om de 
lift weer aan alle moderne veiligheidseisen te laten voldoen. 

10 mogelijke redenen om renovatie/modernisering toe 
te passen 
 
1. De lift vertrekt en stopt met een schok. 
2. Tijdens de rit treden duidelijk voel- en hoorbare vibraties op. 
3. De binnenzijde van de liftkooi is beschadigd en versleten, of voldoet  

niet meer aan de rest van uw gebouw. 
4. Het duurt erg lang voordat de lift verschijnt na een oproep 
5. De liftdeuren openen en sluiten erg traag. 
6. U moet de liftdeuren handmatig openen. 
7. Bij een eventuele opsluiting kan geen contact met de storingsdienst  

worden opgenomen vanuit de liftkooi. 
8. De lift stopt niet gelijk met de verdiepingsvloer en dit is met andere  

instellingen niet te verhelpen. 
9. De installatie voldoet niet aan de veiligheidseisen. 
10. De lift staat te vaak in storing. 
 
Kortom, wenst u een hoger comfort en optimale veiligheid voor passagiers, 
moderne en representatieve uitstraling en een betrouwbare, nauwkeurige 
besturing dan is het zeker de moeite waard renovatie of modernisering te 
overwegen. 
 
De mensen van Qlift begeleiden elk project op persoonlijke wijze en 
houden rekening met uw specifieke wensen. Is uw interesse gewekt? 
Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn graag bereid u 
te adviseren. 


