
Luxaflex® Installatieservice
 voor Shutters



Wat is de 
Luxaflex® 

Installatie -
service voor 
shutters
Ondernemen is combineren en balanceren. Soms 

is in het bedrijf simpelweg niet genoeg kennis 

of tijd om het optimale uit een order te halen. In 

dat geval bieden wij u graag de helpende hand, 

zodat u die mooie order niet hoeft te missen. 

Met de Luxaflex® Installatieservice, de landelijke 

meet- en montageservice voor Luxaflex® 

Raamdecoratie, schieten we u te hulp wanneer u 

maar wilt.

 

‘‘Met deze installatieservice 
beschik ik over de beste 
monteurs.’’

Hoe gaat Luxaflex® Installatieservice voor 
shutters in zijn werk?
U ontvangt uw klant zoals u gewend bent en adviseert deze 

op uw professionele wijze, en u maakt hem bekend met de 

voordelen van Luxaflex® Shutters. Indien de keuze op shutters is 

gevallen, kunnen wij de opdracht na het offertestadium van u 

overnemen. 

De werkwijze
d  U brengt een offerte uit aan uw klant via Luxaflex® Easy 

Ordering.

d  Als uw klant akkoord is, exporteert u de offerte via het 

bestelprogramma naar een Word-document.

d  U noteert de naw-gegevens incl. telefoonnummer van 

de consument in het Word-document en mailt deze naar 

installatieservice@luxaflex.nl.

d  Luxaflex® neemt contact op met uw consument voor een 

vooropname-afspraak.

d  Na het bezoek van onze monteur ontvangt u een PDF retour 

met de definitieve opname gegevens.

d  U past waar nodig de offerte aan in Luxaflex® Easy 

Ordering, exporteert deze naar een order en vermeld in het 

opmerkingenveld ‘Installatieservice’.

d  Wij passen het afleveradres aan en bewaken de levertijd.

d  Als alle producten geleverd zijn wordt er een montage-

afspraak met de consument ingepland.

d  Wij monteren ter plaatse en voeren verpakkingsmateriaal en 

eventueel oude producten af.

d  U rekent zelf af met klant.

d  De eerste twee jaar verlenen wij onze volledige service direct 

aan uw klant. 

Bij installatie wordt de klant volledige geadviseerd over het 

gebruik van de shutters. U heeft er een tevreden consument bij. 

Ook kunnen we andere raamdecoratie 
mee monteren als deze op dezelfde 
order staan. Hiervoor hanteren we de 
vaste productprijs. 

Uw voordelen op een rijtje:
d Meer tijd voor het verkooptraject. 

d  Totaal onbezorgd verkopen van Luxaflex® Shutters. 

d  Het gemak van professionele monteurs, getraind en 

gecontracteerd door Luxaflex®.

d Twee jaar volledige service direct aan consument. 

d  Vaste prijzen voor de installatieservice, dus betrouwbare 

winstmarges.



 Kosten

“Door inzet van het Luxaflex® 
montageteam kan ik shutters 
blijven verkopen, zelfs als de 
agenda van mijn monteurs dit 
niet toelaat.” 
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Kosten per order Totaalprijs
Starttarief meten en monteren € 190,00

Kosten per product
Meten en monteren voor shutter uitvoering: 

volledige hoogte

€ 115,00

Meten en monteren voor shutter uitvoering: 

speciale raamvorm, laag-op-laag en railsystemen

€ 145,00

Bovenstaande prijzen zijn netto excl. btw. 

Totaalprijs


