
Mission Statement

Onze missie
Het ontzorgen van lifteigenaren en 
beheerders, door het leveren van 
betrouwbaar preventief onderhoud, 
24/7 storingsdienst, renovatie en 

nieuwbouw. 

We streven naar
- Storingsvrije liften, van elk bouwjaar.

- Geen onverwachte kosten
- Korte reistijden

- Persoonlijke service, voor elke klant

Dit bereiken wij door
- Voorspellend onderhoud
- Lokaal te opereren

- Korte communicatie lijnen
- Grote voorraad van onderdelen
- Gelijke behandeling van elke klant

Neem contact op 
voor een vrijblijvend gesprek !

www.010liftservice.nl
contact@010liftservice.nl

010-8400 635
06-15152122 / 06-14386089

Actie

Overstap actie pakket (5%korting)
Om het half jaar een onderhoudsbeurt

2 x per jaar
€570,-
 

Seizoenspakket (10% korting)
Om de 3 maanden een ondeOm de 3 maanden een onderhoudsbeurt

4 x per jaar
€1080,-
 

Pakket op maat (15% korting)
Meer dan 4 x per jaar onderhoud
dit word persoonlijk met u afgestemd
en is en is voor elke situatie anders.

T/M

KORTING

15%

EXCLUSIEF BTW & PARKEERKOSTENAAN ALLE MERKEN
BOUWJARENTYPEN&

VOOR LIFTSERVICE
IN DE BUURT



Digitaal

Digitaal en persoonlijk

Persoonlijk contact met onze klanten vinden we erg
belangrijk. Hiernaast maken we ook gebruik van een 
online omgeving. Hier zijn diverse belangrijke zaken

te doen en te vinden, zoals:

- Meldingen en storingen
-- Aanrijtijden van de monteur

- Planning van onderhoudsbeurten
- Melding van ingebruikname
- Terugkoppeling bevindingen

- Historie van onderhoud en storingen
- Historie & keuringspunten keuringsdienst

- Rekeningen en offertes
-- Contactpersonen

Naast een online omgeving, maken we ook zo 
veel mogelijk gebruik van de modernste 
(analyse)technieken om liftstoringen te 
voorkomen en liften te verduurzamen. 

Oude liften

Als 2  generatie liftservicebedrijf 
hebben we een voorliefde voor oudere liften. 
We hebben de kennis, kunde en materialen 

in huis om hiermee te werken.

Moderniseren/vernieuwen

VVelen zullen snel aan moderniseren of 
vernieuwen denken. Hier zitten echter een aantal 

complicaties aan vast:
- Door gebrek aan vrije ruimte (boven en onder de lift)
zijn vaak bouwkundige aanpassingen nodig.
- De levensduur van nieuwe installaties is vaak 

korter dan oudere installaties.
HHierdoor leidt het snel tot zeer hoge kosten. 

Oude lift nieuw leven inblazen

010liftservice kan uw oude lift een nieuw 
leven inblazen. Ons

magazijn bevat lift onderdelen, van
diverse merken & bouwjaren. 

Hiermee, in combinatie met de kennis, kunnen we 
de lede levensduur van uw lift verlengen

 en zelfs verduurzamen. 

e

Oude liften

24/7 Storingsdienst
Groot magazijn aan onderdelen
Binnen 1,5 uur op lokatie
Op elk moment 

bereikbaar en beschikbaar

Uitvoering
Preventief onderhoud 
Periodiek onderhoud
Assistentie bij keuringen

Storingen
Modernisering
RRenovatie

MJOP 
Opstellen 10-jaren plan
Scope en kosten
in overleg

Onderhoudsplanning
0-inspectie

Onderhoudsplan op maat
Optimalisatie o.b.v. resultaten

Levensduurverlengend onderhoud

Service


