
Serviceverzoek  Weru Nederland B.V. 

Voor het snel en efficiënt melden van een technisch probleem is dit 
serviceformulier ontwikkeld. Gebruik dit alleen indien uw Weru-
vakbedrijf of andere leverancier van uw ramen en/of deuren niet (meer) aan zijn verplichtingen kan 
voldoen bijv. bij faillissement of bedrijfssluiting. 

In alle overige serviceaanvragen is de leverancier (in de meeste gevallen het Weru-vakbedrijf) uw 
aanspreekpunt.  

Gegevens aanvrager / opdrachtgever :

Aanhef: 

Voorletters en achternaam: 

Firmanaam (indien van 
toepassing) 

E-mail adres:

Telefoon overdag /  mobiel 
nummer: 

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 

Overige informatie: 

Serviceadres : 

Alleen invullen indien het serviceadres afwijkt van het adres van de aanvrager 

Aanhef: 

Voorletters en achternaam: 

Telefoon overdag /  mobiel 
nummer: 

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode en Woonplaats: 



Productinformatie :

Leverancier (indien bekend): 
Bijv. Weru-vakbedrijf 

Datum levering of montage: 
Indien deze niet bekend is, valt de 

melding automatisch buiten de 
garantietermijn. 

Productomschrijving: 

Weru opdrachtnummer 
(indien bekend) 

WPG certificaatnummer 
(indien van toepassing): 

Beschrijving van het probleem: 
Geeft u hier een zo nauwkeurig mogelijke 

omschrijving van de klacht. Stuur 

desgewenst ook foto’s mee (max 5 MB). 

Belangrijke informatie: Zodra wij uw melding in behandeling nemen, ontvangt u hiervan een 
bevestiging. Indien het noodzakelijk is om de melding ter plaatse op te nemen dan brengen wij 
hiervoor opname- en voorrijkosten in rekening ad. € 65,- incl. BTW.  

In de bijlage vindt u een overzicht van externe partijen in Nederland die – zoals aangegeven – 
folierenovatie en/of serviceklachten behandelen.  
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