VM-G ZINK bvba
Kwalitatieve VMZINC® daken en gevels worden geplaatst
door deskundige VMZINC at WORK partner installateurs.
Wij zijn lid van het VMZINC at WORK
netwerk, een netwerk van partner
installateurs.
Als lid beantwoorden wij aan strikte
selectiecriteria. Voor uw nieuwbouw
of renovatie kan u bouwen op onze
reputatie, ons professionalisme en onze
kennis van de VMZINC producten en
systemen voor dak en gevel.
❚ Als VMZINC at WORK installateur
beantwoorden wij binnen aanvaardbare
tijd op alle offerteaanvragen. In functie van
onze beschikbaarheid en werkdruk zal dit
antwoord positief of negatief zijn.
❚ Als VMZINC at WORK installateur hanteren
wij een hoge graad van professionalisme
en streven wij ernaar om, samen met de
opdrachtgever, de vooropgestelde planning
te respecteren en hierover zeer duidelijk te
communiceren.
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❚ Als VMZINC at WORK installateur zal onze
prijsofferte steeds rekening houden met
de richtprijzen van VMZINC, geleverd en
geplaatst, per m².
Uw VMZINC at WORK partner installateur

De VMZINC®-productiesites
zijn ISO 9001 gecertificeerd voor hun systemen
op het vlak van kwaliteitscontrole.
Dit document is uitsluitend bedoeld als systeempresentatie met vermelding van de
belangrijkste technische kenmerken van het product VMZINC. De plaatsing van het
systeem en van de VMZINC producten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid
van de bouwdeskundigen en de installateur. Zij moeten er zorg voor dragen dat deze
producten geschikt zijn voor de constructie van het gebouw en dat ze passen bij de
andere gebruikte producten en technieken. Dit impliceert ook dat zij de geldende normen
en aanbevelingen van de fabrikant naleven. De VMZINC plaatsingsgidsen worden regelmatig
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De VMZINC®-productiesites
zijn ISO 14001 gecertificeerd voor hun systemen
op het vlak van milieubeleid.
geactualiseerd. De recentste publicaties zijn beschikbaar op de website www.vmzinc.be.
Bouwdeskundigen en installateurs kunnen met al hun vragen steeds terecht bij een
plaatselijke VMZINC medewerker. Umicore kan op geen enkele wijze verantwoordelijk
worden gesteld voor de materiaal- of productkeuze of voor gebruik waarbij deze normen,
aanbevelingen en toepassingen niet worden nageleefd.
De realisatiefoto’s die in deze folder worden getoond zijn niet noodzakelijk projecten
van de VMZINC at WORK partner vermeld op deze pagina.

❚ Als VMZINC at WORK installateur genieten
zowel de zaakvoerder als onze medewerkers
van een doorgedreven en regelmatige
opleiding en training bij VMZINC
❚ Als VMZINC at WORK installateur kunnen wij
gebruik maken van technische ondersteuning
van VMZINC en, indien nodig, beroep doen op
hun expertise, van ontwerp tot op de werf.

Met een VMZINC at WORK
partner kan u steeds rekenen
op een uitstekende service
en de juiste prijs
voor topkwaliteit !

