De Faber Vlaggenservice 2020
Het gehele jaar altijd nette vlaggen in de mast. Voor een vast bedrag per jaar een optimale
vlaggenpresentatie!
Voor o.a. winkelketens, woningbouwverenigingen, accountantskantoren, benzinestations,
onderwijsinstellingen, overheidsgebouwen en beurshallen.
Uw voordeel
•
•
•
•

Altijd een schone vlag in de mast zonder rafels en scheuren.
Uw uitstraling is het gehele jaar door 100%.
Minder storingen aan uw vlaggenmast.
Wij nemen u werk uit handen.

Wat houdt de vlaggenservice in?
Aantal wissels per jaar
De vlaggenservice komt iedere 6 weken bij uw vestiging langs (totaal 8
x per jaar)
De vlaggenservice komt ieder kwartaal bij uw vestiging langs (totaal 4
x per jaar)
We werken volgens het principe één vlag in de mast, één op de plank
en één in de wasserij. De vlaggenservice komt bij uw vestiging langs
en zal de bestaande vlaggen of banieren uit de mast halen en een
nieuwe vlag hijsen.
De vlaggenservice komt bij uw vestiging langs en zal de bestaande
vlaggen of banieren uit de mast halen en een nieuwe vlag hijsen.
Gebruikte vlaggen worden niet opnieuw ingezet.
Inspectie vlaggenmast
Medewerkers van FaberExposize zullen zich voordat zij aan het werk
gaan eerst altijd aanmelden bij uw receptie. Bij vertrek melden zij zich
altijd weer af en zullen zij bij de verantwoordelijke om een
handtekening vragen. Zo bent u er altijd zeker van dat de dienst is
uitgevoerd.
Gebruikte vlaggen worden door ons gereinigd en voorzien van een
Teflon® waterafstotende coating. Beginnende slijtage wordt
gerepareerd.
Als meerdere vlaggenmasten naast elkaar staan, zullen de gewisselde
vlaggen altijd bij elkaar blijven, zodat er nooit verschillende vlaggen
naast elkaar zullen komen te hangen.
Inclusief tussentijdse services voor ‘noodgevallen’, kleine reparaties
aan de vlaggenmast en kleinmateriaal
Prijs per mast per jaar
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€ 102,50

€ 161,00
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€ 188,00

Voorwaarden
•
•
•
•
•
•

De vlaggenservice geldt uitsluitend in combinatie met Faber vlaggen. Bij afwijking van het vorengaande behouden we ons het
recht voor om de overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder enige vorm van restitutie.
Genoemde prijzen zijn exclusief vlaggen.
De minimale contractsduur is 2 jaar.
De algemene leveringsvoorwaarden van FaberExposize zijn van toepassing.
Faber Vlaggenservice op de Wadden o.b.v. nacalculatie.
All inclusive tarief: Hiermee zijn extra services en kleine reparaties & klein materiaal (voorrijkosten / arbeid <15 minuten /
karabijnhaken / slings / vlaggenkoord / popnagels) tussen de reguliere service verzekerd. Niet inbegrepen zijn de mastkoppen /
contragewichten en reparaties boven de 15 minuten.
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