
Gelijksluitende cilnders. 
Per cilinder: € 12,-��

Gelijksluitende cilnders. 
Per cilinder: € 12,-��

Gelijksluitende cilnders. 
Per cilinder: € 12,-��

Aluminium aanslagprofiel voor 
toepassing op houten 
onderdorpel bij naar 
binnendraaiende deuren:��
é�60,-. Bij deze keuze vervalt 
de standaard valdorpel. 

Aluminium aanslagprofiel voor 
toepassing op houten 
onderdorpel bij naar 
binnendraaiende deuren:��
é�60,-. Bij deze keuze vervalt 
de standaard valdorpel. 

54mm dikke vlakke voordeur, 
geïsoleerd, 1 glasopening

54mm dikke massieve 
achterdeur, 1 glasopening

54mm dikke vlakke achterdeur, 
geïsoleerd

54 mm dikke masieve 
voordeur, 2 glasopeningen

Afwijkende kleur binnenzijde:�
€ 90,-. 

Briefplaat rond: € 60,-

Triple glas met matte uitstraling: 
€ 60,-

Triple glas met matte uitstraling: 
€ 60,-

Triple glas met matte uitstraling: 
€ 60,-

Triple glas met matte uitstraling: 
€ 127,-

Afwijkende kleur binnenzijde: 
€ 90,-. 

Briefplaat rond: € 60,-

Afwijkende kleur binnenzijde: 
€ 90,-. 

Afwijkende kleur binnenzijde: 
€ 90,-. 

Gelijksluitende cilnders. 
Per cilinder: € 12,-��

Model 9157N Model 7681N Model 9100 Model 2616N

 Keuzeformulier
Naam:
Adres:
PC + Woonplaats:
Telefoon:
Email:

Kleurnummer buiten RAL: Kleurnummer buiten RAL: Kleurnummer buiten RAL: Kleurnummer buiten RAL:

Ja
Nee

Kleurnummer binnen RAL:

Ja
Nee

Kleurnummer binnen RAL:

Ja
Nee

Kleurnummer binnen RAL:

Ja
Nee

Kleurnummer binnen RAL:

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Aantal:
Ja
Nee

Aantal:
Ja
Nee

Aantal:
Ja
Nee

Aantal:

Ja
Nee

Ja
Nee

€ 1.295,- € 1.175,- € 1.285,- € 1.315,-

� 8FOTU�V�CJK�BBOLPPQ�WBO�WPPS��FO�BDIUFSEFVS�HFMJKLTMVJUFOEF�DJMOEFST�EBO�LVOU�V�EF[F�UFHFO�FFO�NFFSQSJKT�WBO�é�����QFS�DJMJOEFS
CFTUFMMFO�



Betaling: 30% na inmeten. 70% uiterlijk 5 dagen voor montagedatum.
Prijzen: Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Proces na opdracht: Binnen � weken na opdracht maken we een inmeetafspraak.

� weken na inmeten is de deur productiegereed. 
Binnen 4 weken na gereedmelding wordt de deur gemonteerd. 
Totale doorlooptijd is 1� weken.

Bewoner: Het ingevulde keuzeformulier graag compleet gevuld aanleveren via info@deurdirect.nl.

Datum: Handtekening bewoner:

Let op: De kleuren op dit document en onze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

Dit heeft te maken met printer- en beeldscherm instelingen. Daarnaast zijn glansgraden moeilijk over te 

brengen op een productafbeelding. Wilt u er zeker van zijn of de kleurkeuze aan uw verwachting voldoet,

dan raden we u aan de kleur in het echt te bekijken of een vergelijk te maken met een RAL kleurenwaaier.

Overige voorwaarden

0WFSJH: 7BO������������U�N������������JT�,FHSP�%FVSFO�HFTMPUFO

Om zicht te houden op het intekenproces mag u het ingevulde formulier ook sturen naar energie@achterwillens.eu 

In bovenstaande bestelling is inbegrepen het plaatsen van veiligheidsglas in de gekozen deur(en).
Ik kies voor de volgende optie veiligheidsglas: 

[  ]  Veiligheidsglas voor Model 7681N: meerprijs €95 (incl. BTW per deur)
[  ]  Veiligheidsglas voor Model 9100: meerprijs €95 (inc.l BTW per deur)
[  ]  Veiligheidsglas voor Model 2616: meerprijs €110 (incl. BTW per deur)

Als u deze keuze maakt,  dan krijgt u het volgende veiligheidsglas in de door u gekozen deur(en): 
Triple Glas 33.1*-12-4-12-*33.1 Warm Edge Zwarte afstandhouders 41mm U=0,7

Tekst


