
merk fabrikant

wachttijd bestelling 

NIEUWE 

PRODUKTEN 

gemiddeld 

kosten vervoer 

voor klant

zou korter 

kunnen verzorgt verpakt

betrouwbaarheid 

levering/aanvraag

bewijsstukken  

met ref. rapport

Luxaflex
Luxaflex 

Nederland
2,5 tot 3 weken of >

ja, alleen kleine 

stukken met 

brievenbuspost 

geen kosten

? goed matig ref 1324

Verano
Verano 

Nederland
2,5 tot 3 weken of > nee ? matig matig ref 3258

Sundrape
Sundrape 

Holland
3 weken ja ja ja ++ uitstekend ref 5452

Sunway
Sunway    

Holland
2,5 tot 3 weken of > nee ? ? ? ref 2312

Multisol Multisol 2,5 tot 3 weken of > nee nee goed goed ref 1112

Verosol
Verasol 

Nederland
2,5  weken nee nee goed goed ref 5434

BeCe Bece 1 week nee ? ? ? ref 3321

wachttijd  levering 

van ONDERDELEN 

gemiddeld 

kosten vervoer 

klein onderdeel 

voor klant

kosten vervoer 

groot onderdeel 

voor klant

zou korter 

kunnen verzorgt verpakt

betrouwbaarheid 

levering/aanvraag

betrouwbaarheid*  

levering/aanvraag 

t.a.v. klant willen 

helpen met 

RECENTE 

onderdelen

betrouwbaarheid*  

levering/aanvraag 

t.a.v. klant willen 

helpen met 

GEDATEERDE 

onderdelen

bewijsstukken  

met ref. rapport

luxaflex
Luxaflex 

Nederland
5 werkdagen nee ja

ja binnen 2 

dagen
goed zeer matig aanwezig niet aanwezig ref 4331

verano
Verano 

Nederland
4 werkdagen nee nee

ja binnen 2 

dagen
matig goed aanwezig niet aanwezig ref 2213

sundrape
Sundrape 

Holland
2 werkdagen nee ja nee uitstekend goed aanwezig aanwezig ref 4344

sunway
Sunway    

Holland
> 100  werkdagen x ? ? ? slecht niet aanwezig niet aanwezig ref 2312

multisol Multisol 2 werkdagen nee nee nee goed goed aanwezig aanwezig ref 1112

verosol
Verasol 

Nederland
1 werkdag nee nee nee goed goed aanwezig niet aanwezig ref 5434

BeCe Bece >100 werkdagen x ? ? ? slecht niet aanwezig niet aanwezig ref 3321

Gegevens, uit ervaring met fabrikanten, bijgehouden door Lamelcleaning Nederland      www.lamelcleaning.nl

*Opmerking voor consumenten: let u op de betrouwbaarheid van fabrikanten t.a.v.de wil tot  levering van onderdelen en de nalevergarantie daarvan. ( Ouder dan 3 jaar.)

tabel raamdecoratie en zonwering zoals horizontale en vertikale jaloezieen, vouwgordijnen, plissegordijnen, silhouette, luminette, rolloshades, duoshades, paneelgordijnen.
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