www.CBSERVICE.es
SLEUTELBEHEER - ONDERHOUDS CONTRACT
Datum:

/

/ 20

Aantal sleutels:

Naam:

Start contract:

Voornaam:

Eind contract:

Adres Spanje:

Alarm:

ja

nee

code:

Thuisadres:

Telefoon 1:

Telefoon 2:

E-mail:

De prijs van het onderhoudscontract is vastgesteld op 200,00 euro per jaar.
Met ons onderhoudscontract hoeft u zich niet langer zorgen te maken want ons contract omvat alles van A tot Z.
De belangrijkste taak in ons pakket bestaat uit het controleren van de woning, dit omvat o.a.
- Controleren op eventuele inbraaksporen
- Controleren van eventuele (storm)schade aan uw woning
- Controleren van al het hang- en sluitwerk
- Controleren op ongedierte, schimmels, ...
- Controleren van het stromende water en het doorspoelen van alle kranen & toiletten
- Controleren van de gasaansluitingen (indien aanwezig)
- Controleren van de elektriciteit
- Het ventileren van uw woning (het voorkomen van een vochtige woning zodat schimmels geen kans krijgen)
- Het verzamelen van uw post en indien gewenst wordt deze doorgestuurd naar uw huisadres of via mail (verzendkosten
worden doorberekend)
Indien er gebreken zijn geconstateerd aan uw woning dan zullen wij in overleg met u een passende oplossing vinden.
Ontvangst van gasten
Namens u zullen wij uw gasten een hartelijk welkom heten. Bij deze ontvangst zullen onder andere de volgende punten
worden behandeld.
Indien gewenst worden de klanten door ons opgehaald aan de luchthaven (Alicante - Murcia), onze prijs is behoorlijk lager
dan een taxi en de mensen moeten niet met handen en voeten uitleggen waar ze willen zijn, de vakantie begint dus al bij het
buitenkomen in de luchthaven.
- Welkom heten en wegwijs maken in de woning (werking televisie, airco, ...)
- Praktische informatie en interessante tips geven over de omgeving (indien gewenst korte rondleiding in urbanisatie ...)
-

Borg incasseren (Indien nodig).
- Sleutel overhandigen.
- Indien gewenst zorgen we voor een verwelkomingspakket (af te spreken met de eigenaar).
Alle huurders ontvangen ons telefoonnummer zodat er in een noodgeval een beroep gedaan kan worden op onze hulp.
Uitcheck en eindcontrole
Bij het vertrek van gasten en de eindcontrole zullen onder andere de volgende punten worden behandeld;
- Woning en inboedel controleren op gebreken, eventueel teruggave van de borg.
- Sleutel terug innemen.
- Klanten terugbrengen naar het vliegveld indiengewenst.

Eventuele afspraken / prijsovereenkomst schoonmaak

Signature client

Meer informatie:

Karen (+34)685.559.962
Davy (+34)665.095.877
www.cbservice.es
info@cbservice.es
www.facebook.com/cbs.torrevieja
Calle Aviles 23
03184 Torrevieja
Alicante (Spain)

Signature CBS

Sleutelbeheer
Keyholding
Schoonmaakdiensten
Cleaning services
Luchthaventransfer
Airport service
Raad en advies
Advice & assistance
Autoverhuur
Car rentals
Verhuur baby-artikelen
Baby equipment rentals
Personal shopper
Personal shopper

