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Prijsopgaven en transacties geschieden volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. 

 
 
 
 

Wij krijgen van onze klanten regelmatig de vraag om voor 
oplevering het door ons geleverd raam- en/ of deurbeslag te monteren, alsmede 
afstelwerkzaamheden te verrichten.  

Om in te spelen op deze groeiende vraag introduceren wij de MERKX-opleverservice waarmee wij u 
voor de oplevering kunnen ontzorgen, deze bestaan uit;  

 
1) Afmonteren (afsluitbare) draai- kiepkrukjes inclusief 1 malig na-stellen draai- kiep ramen en/of 

deuren 
- aankoop van de krukjes dient in de opdracht te zijn opgenomen 
a) Afmonteren enkele draai- kiepramen en deuren  
b) Afmonteren verhuis ramen en deuren  

 
 
 
2) Leveren en afmonteren aluminium S2 deurbeslag (veiligheidsschilden met kerntrek beveiliging en 

deurkruk) inclusief 1 malig na-stellen van de deuren 
- inclusief monteren van de veiligheidscilinder (levering door opdrachtgever)  
a) Voordeur veiligheidsgreepschild met deurkruk (binnenzijde)  
b) Aluminium briefplaat buitenzijde ovaal model met veer en  

tochtborstel binnenzijde  
c) Achter- en tuindeuren veiligheidsschild met deurkruk  

(binnen- buitenzijde)  
d) Hef- schuifpuien schild met greep binnenzijde en kommetje 

buitenzijde (aankoop in de offerte inbegrepen)  
e) Hef- schuifpuien dubbele bediening binnen- en buitenzijde  

met veiligheidsschild (kerntrekbeveiliging) buitenzijde  
f) Bergingsdeuren veiligheidsschild (exclusief kerntrekbeveiliging)  

met deurkruk (binnen- buitenzijde)  
 
 
 
3) Wisseldeuren af fabriek  

- in plaats van de voordeuren wordt af fabriek een wisseldeur voorzien 
met afsluitbaar bouwslot, exclusief noodcilinder.  
Afmeting wisseldeur 925 x 2150 mm.  

- deze wisseldeuren worden voor oplevering gewisseld met de opgenomen  
definitieve voordeur.  

- de kozijnstijlen en onderdorpels van de voordeurkozijnen worden middels kartonnen hoeken 
beschermd. 

- exclusief aflakken, leveren en monteren deurbeslag, briefplaten en cilinders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortom, indien u volledig ontzorgt wilt worden, kiest u voor het bovenstaande MERKX-concept. Wilt u 
meer weten? Informeer geheel vrijblijvend via 0162-314260 of info@merkxkozijnen.nl. 
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Algemeen: 
- genoemde bedragen excl. BTW.  
- let op: hef- schuifpuien zijn NIET af te stellen, deze worden enkel gecontroleerd op werking.  
- bovengenoemde werkzaamheden worden, in overleg, één aaneengesloten fase uitgevoerd.  
- het na- stellen van de ramen en deuren geschied 1 malig.  
- de wisseldeuren zijn eigendom van Merkx Kozijnen. Indien blijkt dat deze dermate beschadigd 

zijn dat deze niet meer te hergebruiken zijn, zullen de herstelkosten worden doorberekend.  
- de sponningen van de ramen en deuren dienen schoon en vrij van cement/ stucmortel te zijn, 

tevens dienen de door ons gemonteerde vulblokjes te zijn verwijdert.  
- de kozijnen dienen volgens de gestelde eisen en normen gesteld te staan, deze zijn te 

downloaden op onze website www.merkxkozijnen.nl  
- het glas dient te zijn geplaats volgens geldende norm NEN3576 en NPR3577. De richtlijnen 

hiervan zijn te downloaden op onze website www.merkxkozijnen.nl  
- indien de kozijnen af fabriek zijn voorzien van beglazing en beschermfolie dient de beschermfolie 

te zijn verwijdert.  
- de binnenzijde dient vrij toegankelijk te zijn, buitenzijde vrij van steiger en fundering dient te zijn 

aangevuld.  
 
 
 
 
Wij hopen met bovenstaande aanvullende service u te kunnen ontzorgen tijdens de bouwfase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


