Panter Clus

Voor al uw klus en schilderwerk
in en om huis
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Klusabonnement
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Panter Clus
Voor al uw klus-en schilderwerk in en om huis.

Klusabonnement: voor wie kan dit zijn?
Ouderen:
Mensen die steeds langer thuis wonen, maar die lastige of zware klussen niet meer zelf kunnen doen.
Gezinnen, werkenden:
Steeds meer mensen / gezinnen hebben geen tijd of zin in klussen door drukte, werk of 2 linkerhanden.
Durft u zelf niet op die ladder of doet u die klus liever niet zelf?
Dan is dit het moment om het uit te besteden.
Daarvoor wil Panter Clus zich inzetten.

Geen tijd / handigheid om klussen zelf te doen?
Klussen met kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Dat bewijst Panter Clus.
Hebt u een grotere klus? Wij maken altijd een vrijblijvende offerte vooraf. Zo weet u vooraf waar u
aan toe bent en heeft u achteraf geen verrassingen.

Dichtbij, ervaren en flexibel.
Panter Clus zit als het ware “om de hoek”. Niet alleen handig, maar ook kostenbesparend. Het scheelt
veel tijd. U betaalt geen voorrijkosten of reisuren. Door ervaring weet Panter Clus wat er nodig is om
de klus vlot en goed te klaren. We denken met u mee om de klus goed en slim op te lossen. Zo maakt
u geen onnodige kosten. Daardoor ontvangt u een scherpe prijs voor uw kluswerkzaamheden.
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Enkele voorbeelden van klussen die op uw klusabonnement van toepassing zijn:
Werkzaamheden binnenshuis:
Bijvoorbeeld:
- Anti diefstal beveiliging aanbrengen.
- Rollator-vriendelijk maken van de woning.
- Ophangen fotolijsten, gordijnen etc.
- Leeg halen van schuur / zolder / woonhuis.
- Ontstoppen gootsteenafvoer / schoonmaken sifon.
- Herstel / vastzetten van toiletzitting, indien nodig vervangen.
- Vastzetten toiletpot / afkitten / vervangen.
- Het plaatsen van een verhoogd toilet, handgrepen op toilet / badkamer voor het makkelijker
opstaan.
- Douchestoel plaatsen.

Werkzaamheden buitenshuis:
-

-

Snoeien van hagen en struiken die de erfgrens vormen. Snoeien van bomen op de erfgrens.
Schoonmaken dakgoot, (ca. 5.50 mtr).
Schoonmaken van opvangbak en gangbaar maken van de hemelwaterafvoer. Dit zover dat kan
zonder grondwerk en graafwerkzaamheden aan de riolering. Ook voor de opvangbak geldt de
hoogte van maximaal ca. 5.50m boven het maaiveld.
Uitstekende bestrating egaliseren, deze komen vaak voor bij het uitgroeien van boomwortels.
Repareren of plaatsen van schutting.
Tuin onderhoud / opnieuw bestraten (kleine afmetingen)
Ophangen buitenverlichting met bijv. bewegingssensor

Hebt u een klus die u graag ten uitvoer wilt brengen en niet op dit lijstje staat, neem dan gerust contact
met ons op. Wij zijn er van overtuigd u een uitgebreid klusabonnement te bieden voor weinig geld.
Let wel: Met dit klusabonnement heeft u per jaar recht op 16 uur klussen. Deze kunt u ook opsparen
en in één keer gebruiken om bijvoorbeeld een kinderkamer op te knappen, laminaat te leggen of uw
woonkamer te schilderen.

Opmerking:
Onderdelen / materialen die ter reparatie/ vervanging nodig zijn worden tegen kostprijs geleverd en
direct door de gebruiker betaald.
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Voor de duidelijkheid de voorwaarden.
Om onduidelijkheden te voorkomen zetten we de voorwaarden nog even op een rij.
U sluit het klusabonnement af voor een minimale periode van een jaar. U kunt uw klusuren opnemen,
met een minimum van 1 ½ uur per klusmoment. Voor klussen die langer duren dan 3 uur maken wij
eventueel een aparte offerte op. In dat geval ontvangt u korting omdat u een abonnement heeft. U
neemt de 16 klusuren op binnen 12 maanden na de start van uw klusabonnement. Mocht u meer dan
16 klusuren willen gebruiken dan maken wij ook graag een vrijblijvende offerte voor u. Dus extra
voordeel.
Het abonnement dekt alleen en uitsluitend arbeidsuren en geen eventuele materiaalkosten. De
abonnementsprijs is € 40, - per maand ( inclusief 6%BTW). Uw klusabonnement wordt vooraf
afgeschreven via automatische incasso. Dit is per kwartaal €130 of éénmalig €480 per jaar.
Aanpassingen in de prijs of in de voorwaarden worden tijdig gemeld.
Het klusabonnement start per 1ste van de volgende maand wanneer Panter Clus de machtiging tot
automatische incasso heeft ontvangen.
De wederzijdse opzegtermijn is 1 maand, na uw jaarcontract. Na beëindiging van het abonnement
kunnen ongebruikte klusuren niet meer worden opgenomen. Het abonnement vervalt na schriftelijke
opzegging (ook via e-mail) of bij overlijden. Bij betalingsachterstand wordt het abonnement geschorst.
U ontvangt dan geen teruggave van eventueel resterende klusuren.

Altijd prijsopgave vooraf, dus geen verrassingen.
Van Panter Clus krijgt u altijd vooraf een prijsopgave, los van de arbeidsuren binnen het abonnement.
Daardoor weet u precies wat u kunt verwachten en wordt volledig rekening gehouden met uw wensen.

Scherp uurtarief en lage BTW!
Panter Clus werkt voor een scherp tarief. Tot 1 juli 2015 valt het uurtarief voor arbeid ook nog eens in
het lage Btw-tarief van 6%. Daarom is het nu een extra goed moment om uw klussen te laten doen
door Panter Clus. U profiteert van 15% Btw-voordeel.

Ook handig: Panter Clus koopt bijna alle materialen rechtstreeks bij de groothandel. Dat maakt de klus
voor u goedkoper. De materialen vallen in het Btw-tarief van 21%.
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Klusabonnement:
Voor slechts € 40.00 per maand bent u verzekerd van allerhande hulp in en rondom
huis. Dit bedrag is inclusief 6% BTW (tot 1 juli 2015).
Met het klusabonnement van Panter Clus zijn veel van uw klussen geregeld. U belt gewoon ons
servicenummer. Wat uw klusvraag ook is.

Hoe werkt het klusabonnement?
-

-

-

-

Een klusabonnement wordt aangegaan voor maximaal 1 jaar.
U heeft recht op 16 klusuren per jaar.
U kunt maximaal 6 maal per jaar een klus aanmelden of sparen voor een groter onderhoud.
De uit te voeren klus(sen) mag maximaal 3 uur tijd in beslag nemen.
Mocht een uit te voeren klus naar inschatting langer dan 16 uur duren, dan is Panter Clus
bereid een offerte voor de overige werkuren aan u voor te leggen.
Na een jaar loopt uw abonnement vanzelf af. Uiteraard kunt u 1 maand voor de be-eindiging
van uw abonnement aangeven dat u verlenging met 1 of meerdere jaren wenst.
De klussen worden vooraf via mail of telefonisch door de abonnementhouder door gegeven.
De abonnementhouder betaalt eenmalig of per kwartaal per automatisch incasso.
Panter Clus heeft 2 weken na uw aanmelding de tijd om de aangevraagde klussen in te
plannen.
De werkzaamheden worden in de regel uitgevoerd op werkdagen vanaf 8.00 uur of in nader
overleg met u.
Het klusabonnement gaat in zodra Panter Clus de eerste betaling heeft ontvangen op basis van
automatisch incasso. U heeft dan recht op het uitvoeren van een aangemelde klus direct vanaf
de eerste dag van de daarop volgende maand.
Bij betalingsachterstand wordt na schriftelijk bericht uw abonnement geschorst. U ontvangt
geen restitutie voor eventuele openstaande uren.
Eventuele verhoging van abonnementskosten en wijzigingen van het reglement worden door
Panter Clus tijdig schriftelijk of per email aan u meegedeeld op grond waarvan u dan binnen 2
weken na bekendmaking kan beslissen of u uw abonnement wenst voort te zetten. Indien u
niet tijdig reageert, gaat Panter Clus ervan uit dat u met de wijziging(en) accoord gaat.
Uw abonnement kunt u alleen schriftelijk danwel per email opzeggen na 1 jaar of in het geval
van overlijden.
Eventuele gebruikte onderdelen of materialen zijn niet in de abonnementsprijs inbegrepen.
Deze dient u zelf te betalen. Uw abonnement heeft dus alleen betrekking op gewerkte
arbeidsuren tot een maximum van 16 uur op jaarbasis.
Buiten Apeldoorn zal € 0,19 p/km in rekening worden gebracht (op basis van postcode), tenzij
anders is overeen gekomen.
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Indien er wijzigingen doorgevoerd worden, die niet in de offerte staan of bij opdracht zijn
afgesproken, behouden wij het recht, in voorafgaand overleg, om gemaakte kosten in rekening te
brengen.
Bij leveringen inclusief materiaal vanaf €500 dient u de helft van het offerte bedrag vooraf te betalen.
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij vragen of opmerkingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Indien u accoord gaat ontvangen we graag zo spoedig mogelijk een kopie ondertekend retour.

Met vriendelijke groet,
Fred Brinkman
Panter Clus

Accoord,
___________________________
Dhr./Mevr.___________________
Abonneenr. __________________
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