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De Vlaggenservice
Geen omkijken naar uw vlaggenpresentatie.
Altijd representatief.
Het concept dat echt werkt.
Faber Vlaggen komt iedere 6 weken bij uw vestiging langs (totaal 8 x per jaar)
Wat is uw voordeel:
•

Altijd een schone vlag in de mast zonder rafels en scheuren.

•

Uw uitstraling is het gehele jaar door 100%.

•

Uw vlag gaat langer mee.

•

Minder storingen aan uw vlaggenmast.

•

Wij nemen u werk uit handen.
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Voor een vast bedrag per jaar een optimale
vlaggenpresentatie!
Kostenbesparende vlaggenservice

Omdat de masten in goede staat blijven vanwege het
preventieve onderhoud, blijven de overallonderhoudskosten laag. Vanwege de tijdige vlaggenreparatie
gaan uw vlaggen langer mee. Bovendien bespaart u
op de kosten van uw eigen medewerkers.

Per locatie met maximaal 5 vlaggenmasten en tot
5 vestigingen: Euro 140,00 per mast/per jaar.
Bij organisaties met landelijke dekking kunnen
wij u het volgende aanbieden:

Voorrijkosten per vestiging Euro 65,00 en wisseling
per vlag Euro 11,50. Dit natuurlijk inclusief de gehele
dienstverlening zoals onderstaand is beschreven.

Vlaggenservice inclusief uw logovlaggen voor
een vaste prijs

Hiervoor zullen wij eerst met u een inventarisatie
moeten maken en uw vlaggenplan voor de komende
jaren in kaart moeten brengen. Hiervoor staan onze
adviseurs tot uw beschikking en zij kunnen samen met
u het voorstel uitwerken, zodat de kosten per vestiging
exact bepaald worden en dat u niet voor onvoorziene
uitgaven komt te staan. De looptijd is minimaal 2 jaar.
Faber zal de vlaggen op uw verzoek produceren voor
u op voorraad houden. Tevens is het mogelijk speciale
actievlaggen in dit plan te voegen.
Bovenstaande diensten kunnen natuurlijk alleen
afgenomen worden als de vlaggen bij Faber Vlaggen
betrokken worden.*

•

•

•

Vervolgens zal de gewisselde vlag weer opnieuw
industrieel gewassen worden, waarbij de coating
die gedeeltelijk uit de vlag gewapperd is,
verwijderd wordt. Aan het einde van het proces
zal de coating weer opnieuw aangebracht worden.
Hierna worden kleine reparaties uitgevoerd.
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.
Als op een bepaald moment de vlaggen niet
meer te repareren zijn, zullen deze uit de roulatie
gehaald worden en u dient weer 3 vlaggen per
mast aan te leveren aan Faber.

Onze medewerkers zullen bij het wisselen van de
vlaggen kleine reparaties gelijk uitvoeren, zodat er
minder storingen zullen optreden. Als er onderdelen
vervangen dienen te worden, zullen zij altijd eerst
contact met de betreffende persoon in uw organisatie
opnemen en om goedkeuring vragen. Door regelmatig
onderhoud gaat uw mast langer mee en kan erger
voorkomen worden.
Medewerkers van Faber 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.
Druk-en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen zijn per stuk, af fabriek, exclusief
BTW en geldig vanaf 1 januari 2013, waarmee de voorgaande opgaven komen te
vervallen. Faber houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

(*) Mochten de vlaggen niet bij ons afgenomen
worden, behouden wij ons het recht voor om de
overeenkomst eenzijdig te verbreken zonder enige
vorm van restitutie.
Betaling: tot Euro 1.000,00 in 1 keer vooraf
gefactureerd, servicecontracten boven dit bedrag
worden in 2 keer gefactureerd: 50% vooraf en 50%
op de helft van de contractperiode.

Wat houdt de Vlaggenservice precies in?

Om te beginnen hebben wij per mast
• 3 vlaggen of banieren van u nodig.
Deze zullen via een speciaal wasproces
waterafstotend gemaakt worden (TEFLON).
Deze
drie
vlaggen
zullen
rouleren:
1 in de mast, 1 op de plank en 1 in de wasserij.
8 keer per jaar komt een van onze medewerkers
op uw vestiging langs en zal de bestaande vlaggen
of banieren uit de mast halen en een nieuwe vlag
hijsen.
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