
Uw glasgevel beschermt uw werknemers tegen weer en wind, en ziet dus behoorlijk af. Denk maar 
aan al het water dat hij voor u tegenhoudt, de warme zon die hij weerkaatst.
Hierdoor verweren de voegen rondom het glas, heeft de aluminium zich vaak uitgezet. Uiteindelijk 
raakt de gevel moegevochten op plaatsen.

U kan de gehele gevel vernieuwen, maar het werk (architecten, aannemers, plannen, vergunningen,...) 
en de prijs ziet u niet zitten?

Laat uw gevel professioneel onderhouden!

Uw bestaande gevel opnieuw in nieuwstaat!

De geklemde beglazing met ongeziene mogelijkheden!
La façade clamé avec des possibilites illimités!

www.boermansconstruct.be

Enkele van onze tevreden klanten:

ONDERHOUD 



Hoe gaan wij te werk: 
-Iemand van onze technische mensen komt samen met u een kijkje nemen in welke staat de gevel 
zich bevindt.
-U ontvangt een tarievenlijst (deze bevat het uurtarief, prijs per m2 nieuw glas, tarief per doos 
silicone, tarief van de kraan , ...)
-Hij maakt een raming op wat het u zal kosten om de gevel terug op orde te zetten (kitwerk, nieu-
we beglazing, ...)
-Tijdens de uitvoering krijgt u dagelijks een mailtje met wat er die dag gepresteerd is, en hoeveel 
dit zal kosten. Overschrijden wij uw vrijgemaakt budget, ronden wij de werken af wanneer u wenst.
-Op het einde van de werken volgt een afrekening die dezelfde transparantie handhaaft.

Na afloop maken wij een afspraak of wij het jaar nadien opnieuw komen zodat uw gevel in deze 
(nieuw)staat blijft.

Onze troeven: 
-2 jaar garantie op kitwerken
-een eerlijke transparante prijs (dagelijks over-
zicht wordt u toegestuurd)
-u voorkomt dure herstellingen
-de waarde van uw gevel (en dus gebouw) blijft 
behouden
-het comfort van uw werknemers/huurders blijft 
gehandhaafd
-geen bijkomende schade (lekken, barsten, ...)
-groot netwerk productiefaciliteiten in de groep 
(voor eventuele beglazingen te vervangen)

Wat doen wij niet: 
-u onaangekondigd op kosten jagen.
-wij laten u steeds weten als wij tijdens het 
onderhoud op grote kosten stoten.
-onaangekondigd opdagen
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Meer info? - Plus d’info? 
www.boermansconstruct.be

Vragen? - Des questions?
boermansconstruct@saint-gobain.com
011 590 500


