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GARANTIEBEPALINGEN

Ook na installatie van uw deuren kan u bij ons terecht. Wij bieden vijf jaar fabrieksgarantie op alle specifieke ANYWAY 

onderdelen en materialen. Gedurende de eerste twee jaar na installatie wordt er ook geen verplaatsingskost en/of uurtarief 

aangerekend voor het uitvoeren van de werken.

Wanneer u een nazicht wenst, dient u een service-aanvraag in via onze website www.anywaydoors.be

0 - 2 jaar na installatiedatum

Materiaal € 0,00

Verplaatsing € 0,00

Uurtarief € 0,00

2 - 5 jaar na installatiedatum

Materiaal € 0,00

Verplaatsing € 75,00 verplaatsingskost

Uurtarief € 25,00 per begonnen 30 minuten

Meer dan 5 jaar na installatiedatum (buiten de garantieperiode) *

Materiaal € zie tarievenlijst 

Verplaatsing € 75,00 verplaatsingskost

Uurtarief € 25,00 per begonnen 30 minuten

* Herstel enkel mogelijk op basis van beschikbaarheid benodigde materialen.

Glas: Wij raden aan uw verzekeringspolis woning/brand te controleren op de dekking van glasbreuk, want ook 

veiligheidsglas is beschadig- en/of breekbaar! 

Op alle systeemvreemde onderdelen of grondstoffen is de respectievelijke garantie en normering van de desbetreffende 

fabrikant van toepassing. Alle door ANYWAY geselecteerde grondstoffen en leveranciers voldoen aan elementaire 

kwaliteitsvereisten.

Gebruiksslijtage, schade door foutief gebruik en/of foutief onderhoud vallen niet onder enige garantie.

Voor alle info m.b.t. het reinigen/onderhoud van ANYWAY binnendeuren, raadpleeg onze onderhoudsfiche of  

F.A.Q. op onze website www.anywaydoors.be 
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Algemene werken materiaalkost eenheid

Afstelling deurblad - 

Scharnierzijde omwisselen (niet mogelijk bij stealth pivot) -

Draairichting wijzigen (PUSH - PULL) - deur zonder slot -

Draairichting wijzigen (PUSH - PULL) - deur met slot = sluitprofielen vervangen € 10,00 per meter sluitprofiel

Draairichting wijzigen (1WAY - 2WAY) = sluitprofielen vervangen € 10,00 per meter sluitprofiel

Kunststof profielen - draaideuren materiaalkost eenheid

Q-lon sluitprofiel ‘8G’ (los) € 10,00 per meter

Complete set sluitprofielen ‘8G’  € 60,00 per deur

Rugprofiel scharnierzijde (op deurblad) € 20,00 per deur

Tochtborstel onderaan € 10,00 per meter

Deurbladen en opties materiaalkost eenheid

Deurblad vervangen (= ANYWAY deuromlijsting blijft behouden) via prijsofferte

Afwerking (vb. kleur) van bestaand deurblad wijzigen is niet mogelijk

Afmetingen wijzigen (vb. inkorten/versmallen) is niet mogelijk!

Bandraam: glasplaat vervangen € 75,00 per glasplaat

Patrijspoort: glasplaat vervangen € 75,00 per glasplaat

Patrijspoort: metalen ring vervangen (1 ring = 2-delig = voor + achter) € 150,00 per ring (2-delig)

Scharnieren en accessoires materiaalkost eenheid

Gasdemper in scharnier vervangen (7G en 8G) € 15,00 per demper

Comfortscharnieren ‘8G’ € 145,00 per scharnierset

Afdekkapje pivot ‘8G’ (1 afdekkapje = 2-delig) € 7,50 per afdekkapje

Magneetset voor Frame-A-Way pivot ‘8G’ € 20,00 per magneetset

Stealth pivot NL ‘8G’ € 170,00 per scharnierset

Stealth pivot XL ‘8G’ € 215,00 per scharnierset

Reparatie oudere generaties scharnieren (indien mogelijk) € 40,00 per scharnier

Sloten en accessoires materiaalkost eenheid

Accessoire (vb. afdekkapje) voor ANYWAY ‘8G’ slot € 5,00 per stuk

3D-sleutel voor ANYWAY ‘8G’ sleutelslot € 15,00 per stuk

Slotplaatje in omlijsting € 15,00 per stuk

Vervangen ANYWAY ‘8G’ 3D slot (schuif/draai/sleutel) € 85,00 per slot

Vervangen cilinderslot € 230,00 per slot

Slot ‘7G’ en ouder vervangen niet mogelijk

Een slot toevoegen op een bestaande ANYWAY deur is niet mogelijk!
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Schuifdeuren en accessoires materiaalkost eenheid

Soft-close vervangen € 25,00 per soft-close

Akoestisch profiel t.h.v. aansluiting over of tegen de wand € 50,00 per profiel

Lokale vloergeleider € 20,00 per stuk

Afdekkap rail (voor- of achterzijde) € 25,00 per meter

Afdekkap raileinde (links of rechts) € 10,00 per stuk

Deurknoppen ‘8G’ - geschroefd materiaalkost eenheid

DK.A1 € 85,00 per set

DK.A4 (RVS) € 115,00 per set

DK.A8 € 85,00 per set

DK.A11 € 85,00 per set

DK.A12 € 85,00 per set

Deurgrepen ‘8G’ - geschroefd materiaalkost eenheid

DG.8 € 130,00 per set

DG.9 € 140,00 per set

DG.11 € 165,00 per set

DG.12 € 170,00 per set

Deurgrepen ‘8G’ - gekleefd materiaalkost eenheid

DG.10 x 200 mm € 130,00 per set

DG.10 x 500 mm € 145,00 per set

DG.10 x 750 mm € 185,00 per set

DG.10 x 1130 mm € 215,00 per set

DG.10 x DBH (2150 mm) € 405,00 per set

DG.10 x DBH (2600 mm) € 495,00 per set

DG.10 x DBH (3000 mm) € 570,00 per set

UGP (2150 mm) € 130,00 per set

UGP (2600 mm) € 160,00 per set

UGP (3000 mm) € 185,00 per set

Inbouwgrepen (= type ‘RGP’ of ‘IBHG’) vervangen of bijbestellen niet mogelijk!
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