
DE EXTRA ZEKERHEID

VAN EEN A-MERK

NU EN IN DE TOEKOMST!



WERU PARTNER GARANT®

Weru, marktleider in kunststof ramen en 

deuren, biedt u Weru Partner Garant® 

aan. Hiermee ervaart u, naast A-merk 

productkwaliteit, extra zekerheid voor de 

toekomst! 

Met Weru Partner Garant® hoeft u zich 

ook op lange termijn geen zorgen te maken 

over het functioneren van uw kozijnen. 

Van de kwaliteit en vakmanschap bij onze 

exclusief geselecteerde en geschoolde 

Weru-vakbedrijven zijn wij overtuigd. Met 

Weru Partner Garant® krijgt u dit ‘zwart  

op wit’!

DE EXTRA ZEKERHEID

VAN EEN A-MERK



* Informeer bij uw Weru-vakbedrijf naar de

 voorwaarden voor Weru Partner Garant.

 Hoe krijg ik de zekerheid 

van Weru Partner Garant®?

 Nadat de kozijnen bij u zijn gemonteerd en 

opgeleverd, vraagt u bij uw Weru-vakbedrijf 

het speciale WPG-aanvraagformulier aan. 

U krijgt dit ingevulde formulier per e-mail 

toegestuurd. Het is de bedoeling dat u dit 

formulier controleert en akkoord geeft. 

Kort daarna ontvangt u per e-mail een link 

naar uw persoonlijke Weru Partner Garant 

 certificaat. U kunt het certificaat dan down-

loaden en opslaan op uw computer.

 Zoals u leest; een heldere garantieregeling 

die u als extra service wordt aangeboden.
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 Wat is Weru Partner Garant®?

 Weru Partner Garant® is een extra service 

naast de normale productgarantie van 

Weru en de garantie op de montage door 

het Weru-vakbedrijf. Met Weru Partner 

Garant® bent u ervan verzekerd dat Weru u 

terzijde staat als het Weru-vakbedrijf niet 

meer aan zijn wettelijke verplichtingen kan 

voldoen. Bijvoorbeeld bij een faillissement. 

Weru neemt in dat geval de verantwoor de-

lijkheden voor de gemonteerde Weru-

 producten over. *



MET WERU BENT U

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Met Weru ramen en deuren bent 

u klaar voor de toekomst! Het is 

een bewezen keuze voor het leven. 

Want wij hebben echte klanten van 

30 jaar geleden die nu nog steeds 

tevreden zijn.

MADE IN GERMANY

Met Weru kiest u voor een 

 kwaliteitsproduct waarbij alles 

klopt. ‘Made in Germany’ staat 

garant voor:

- Vakkundig advies vooraf

- Glasheldere offerte

- A-merk productkwaliteit

- Vakkundige en zorgeloze montage

- Service achteraf

Weru Nederland B.V. 

Hooge Zijde 19, 5626 DC Eindhoven

T 040 - 262 21 62, info@weru.nl

www.weru.nl


