Meld je
vereniging aan voor

GRATIS
Service &
Onderhoud

Feenstra steekt energie
in je lokale vereniging!

Feenstra wil dat mensen wonen
en werken in een comfortabel,
gezond en veilig leefklimaat.
Dit betekent ook lekker sporten
of gezellig bij elkaar komen
met leden van de (sport)
vereniging.

THUIS IN

VERWARMING
Meld je
vereniging aan voor

GRATIS
Service &
Onderhoud

Comfortabel, gezond en veilig leven en sporten.
Dat is waar Feenstra voor staat. Dit kan alleen met
goed onderhouden installaties. Thuis of op de
vereniging. Daarom geeft Feenstra alle medewerkers
de gelegenheid om één vereniging te selecteren
en een gratis Service & Onderhoudsabonnement
aan te bieden voor de verwarmingsinstallatie of
het ventilatiesysteem van de vereniging.

Inspectie van de installatie
Feenstra doet vooraf een gratis inspectie van de
installatie om te controleren of Feenstra het bestaande
toestel in onderhoud kan nemen. De inspectie vindt
plaats binnen twee maanden nadat het abonnement
is aangevraagd. Onze monteur controleert dan de
installatie, de werking ervan en voert hij het nodige
onderhoud uit.

Elke vereniging waarvan Feenstra medewerkers
of hun kinderen lid zijn, kan meedoen! De sportvereniging, de muziek- of toneelvereniging of een
buurtvereniging met een kantine of eigen (sport)
gebouw en waar een installatie voor verwarming
of ventilatie aanwezig is. Jullie vereniging dus ook!

Kijk snel voor meer informatie op
www.feenstra.com/mijnvereniging
en meld je vereniging vandaag nog aan!

AANMELDEN VOOR GRATIS SERVICE
& ONDERHOUD
Meld je vereniging nu aan voor gratis Service &
Onderhoud. Je vereniging is dan verzekerd van:
•2-jaarlijks onderhoud aan de verwarmingsinstallatie
of het ventilatiesysteem.
•Storing? Voor 10 uur gebeld, dezelfde dag geholpen!
•Onderhouds- en voorrijkosten gedekt.
•Kosten voor uurloon en materiaal zijn voor rekening
van de vereniging in geval van reparaties.

IS DE FEENSTRA MEDEWERKER NOG NIET
LANGS GEWEEST?
Heb je nog geen Feenstra medewerker gezien en
wil je de vereniging alvast aanmelden voor deze
actie? Stuur dan een e-mail naar
mijnvereniging@feenstra.com of bel met het
Feenstra Customer Care Center, 088-8455 000
www.feenstra.com/mijnvereniging

