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Budget Onderhoudsplan
• Schoonmaken van de vlaggenmast

En 1x per jaar:
• Vlagwissel
• Onderhoud aan de vlaggenmast 

Prijs per vlaggenmast, per jaar:   Ca. 109,-* 

Professioneel Onderhoudsplan 
• Schoonmaken van de vlaggenmast
• 1 jaar extra garantie op vlaggenmastonderdelen 

En 2x per jaar:
• Vlagwissel
• Onderhoud aan de vlaggenmast

Prijs per vlaggenmast, per jaar:   Ca. 145,-*

Optimaal Onderhoudsplan
• Schoonmaken van de vlaggenmast
• 2 jaar extra garantie op vlaggenmast onderdelen

En 3 x per jaar: 
• Vlagwissel
• Onderhoud aan de vlaggenmast

Prijs per vlaggenmast, per jaar:   Ca. 195,-*
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* Genoemde prijzen gebaseerd op drie WindSwinger Pro masten van maximaal 8 meter. Prijzen in euro’s, exclusief btw  
   en per vlaggenmast per jaar. Vraag altijd naar een offerte op maat.  

Meest gekozen
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Zie voor de onderhoudsvoorwaarden uw offerte op maat.  De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden. 

Voor welke vlaggenmasten?
Het Limeta onderhoudsplan is voor onderhoud aan  
de WindSwingerPro vlaggenmasten tot 8 meter.  
Voor alle andere type en lengte vlaggenmasten  
wordt een offerte op maat gemaakt.

Werkzaamheden klein onderhoud: 
- Hijs- en strijksysteem controleren
- Rotatie van de vlaggenmast controleren
- Vervangen van onderdelen; leuvers, zwarte doppen,  
 bouten en kantelbouten
- Smeren van sloten en de slede
- Controleren en waterpas stellen

Garantie:
Het Professioneel of Optimaal onderhoudsplan geeft  
respectievelijk 1 of 2 jaar extra garantie boven op de  
 
 

standaard garantie van 2 jaar op lagers, sledes en het 
koord. Vraag naar de garantievoorwaarden.

Onderhoudsverslag: 
Na iedere onderhoudsbeurt wordt ter plekke een  
onderhoudsverslag afgegeven. 

Vlagwissel:
De vlaggen of banieren die door Limeta worden  
geleverd, of die bij u op locatie klaarliggen, kunnen 
in een onderhoudsbeurt door onze monteur worden 
gewisseld. 

Advies vervanging grote onderdelen
Indien nodig adviseren wij u over welke grote onder- 
delen vervangen moeten worden. Denk hierbij aan  
de slede, banierhouder, mastknop, koord, bovenstuk, 
verloopplaat, deurtje en reclameconstructie.  

Voordelen van het Limeta Onderhoudsplan
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Altijd representatieve 
uitstraling

Gemak

Minder kans 
op grote reparaties

Extra garantie


