Mr. F.J. Haarmanweg 38
Postbus 321
4530 AH Terneuzen

Betreft: Keuring (sta) caravans en chalets
Het keuren van uw (sta)caravan of chalet is een belangrijk onderdeel voor een veilig en vertrouwd gevoel van
uw welverdiende vakantie.
Het verblijf in uw (sta)caravan of chalet is slechts een deel van het jaar, maar uw (sta) caravan of chalet moet
wel een heel jaar wind, regen en grote temperatuurverschillen trotseren.
Vocht en temperatuurverschillen zijn twee natuurverschijnselen waardoor onderhoud aan uw installatie een
vereiste is.

Poreuze slangen, uitgedroogde rubbers en corrosie zijn slechts enkele termen waardoor er storingen kunnen
optreden of zelfs brand uitbreken.
Hierdoor eisen al vele verzekeraars een verplichte keuring (volgens de Nederlandse norm) van de technische
installatie aan uw (sta)caravan of chalet.
Wij bieden u een volledige Nederlands ERKENDE keuring met rapport voor de gehele technische installatie. De
kosten voor deze all-in keuring bedraagt € 155,- inclusief 21% BTW
*Betaling dient vóór de uitgevoerde werkzaamheden voldaan te worden. Indien wij geen betaling hebben
ontvangen 5 dagen vóór de uitgevoerde werkzaamheden zullen de werkzaamheden ook niet uitgevoerd
worden.
Welke inspecties voeren wij hiervoor uit?



Elektrische installatie door Elektra 21 te Terneuzen
Gas installatie door Installatiebedrijf Dierx te Hoek

Indien aan bovengenoemde apparatuur werkzaamheden verricht moeten worden, buiten de genoemde
inspectiewerkzaamheden zullen deze extra werkzaamheden, na overleg op basis van nacalculatie verrekend
worden.
Indien uw caravan of chalet aan de keuringseisen voldoet, wordt door ons het goedkeuringsrapport afgegeven.
Dit kan u van pas komen bij eventuele schade. In verzekering polissen kan staan dat bij geen of ondeskundig
onderhoud aan gas- en elektrische installatie schade uitgesloten is van dekking.
Wij adviseren u om uw installatie eenmaal in de twee jaar te laten keuren om zo zorgeloos van uw vakantie te
kunnen genieten.
Gelieve het antwoordformulier in te vullen en op te sturen per mail naar:
Elektra 21: info@21groep.nl of Installatiebedrijf Dierx: info@installatiebedrijfdierx.nl

Antwoordformulier werkzaamheden (sta)caravan of chalet
Hierbij geef ik, dhr./mevr……………………………………….. opdracht om werkzaamheden uit te voeren aan mijn
(sta)caravan of chalet.
Ik geef toestemming om de (sta)caravan of chalet te betreden tijdens mijn afwezigheid.
Ik ga akkoord met de algemene levering en betalingsvoorwaarden die zowel voor Elektra 21 als
Installatiebedrijf Dierx gelden.
Naam
Factuuradres
Postcode Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
(facturen worden vóóraf digitaal
verstuurd)
Naam Camping + Plaats nummer
Werkzaamheden:

All-In Keuring € 155,- incl. btw

Wij verzoeken u om de sleutel van de (sta)caravan of chalet achter te laten bij de receptie.
Als wij uw antwoordformulier hebben ontvangen zal er een planning gemaakt worden, en aan de hand van
deze planning zal de All-In Keuring uitgevoerd worden.
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden en wij hiervoor apart moeten komen
indien mogelijk, zullen wij hier apart kosten voor in rekening brengen.
Indien u de opdracht voor de keuring gestuurd heeft naar Elektra 21 (info@21groep.nl) dient u vooraf, middels
factuur € 155,00 te betalen op bankrekening: NL28 RABO 0103 7334 85 t.n.v. Elektra 21 voorzien van uw
naam en Camping + Plaats en factuurnummer.
Indien u de opdracht voor de keuring gestuurd heeft naar Installatiebedrijf Dierx
(info@installatiebedrijfdierx.nl) dient u vooraf, middels factuur € 155,00 te betalen
op banrekening: NL59 RABO 0146 914902 t.n.v. Installatiebedrijf Dierx voorzien van uw naam en
Camping + Plaats en factuurnummer.

Getekend voor akkoord.
Dhr. / mevr. …………………………………………………………………………………………
Datum………………………………………………………………………………………………….
* Elektra 21 en Installatiebedrijf Dierx zullen de All-In keuring uitvoeren volgens de wettelijke eisen. Indien er
problemen zich voordoen en/of veranderingen aan de installatie na de uitgevoerde All-In keuring zijn Elektra
21 en Installatiebedrijf Dierx hier niet verantwoordelijk voor.

