Veiligheidskeuring?
Ontdek de voordelen
van VETURO

SINDS 2001

Voor de periodieke keuring van uw liften, gevelinstallaties en
roltrappen is VETURO dé aangewezen keuringsorganisatie.
Dankzij onze platte organisatie en efficiënte werkwijze kunnen
we uiterst kosteneffectief en flexibel opereren. Ontdek vandaag
nog wat een samenwerking met VETURO voor u oplevert.
DUURZAAM IN
ALLE OPZICHTEN

die nodig is bij een keuring, voor u
regelen. Zo vindt de keuring gegaran

Bij VETURO werken we volledig digitaal

deerd op tijd plaats en staat u nooit

en hebben we geen kantoorpanden

voor onnodige kosten. Vraag eens naar

die medewerkers verplicht moeten

de mogelijkheden.

bezoeken. Dat werkt niet alleen kosten
besparend, het is ook nog eens goed
voor het milieu. Over duurzaam
gesproken: we gaan graag voor de
langdurige samenwerking. We doen
wat we zeggen en leveren u altijd de
hoogste kwaliteit tegen de beste prijs.

DE VETURO
KWALITEITSTOETS

GRATIS PRESTATIEINDICATIE
Bij onze periodieke keuringen toetsen

Goed om te weten: VETURO is de

we niet alleen of uw installatie veilig is

enige keuringsorganisatie die op al

en aan de voorschriften voldoet, we

zijn keuringen een 100% review doet.

geven ook een Prestatie-indicatie af.

Onze interne certificatiebeslisser toetst

Deze geeft inzicht in vragen als: in

altijd nog een keer of de keurings

hoeverre komt het onderhoudsbedrijf de

resultaten van uw installaties kloppen.

afspraken voor keuringsassistentie na?

Zo weet u zeker dat onze rapporten

Hoe functioneren de liftdeuren? En hoe

accuraat en juist zijn, en maakt u geen

staat het met het rijgedrag en de orde en

onnodige kosten.

netheid van de lift?

ASSISTENTIE MAKKELIJK
UITBESTEED
VETURO ondersteunt u graag maximaal
bij het beheer van uw installaties.
We kunnen bijvoorbeeld de assistentie

“Met die prestatie-indicatie
van VETURO weten we hoe
onze liften ervoor staan.”

WAT U MAG VERWACHTEN:

1

een klantgerichte en
betrokken werkwijze

2

één aanspreekpunt
voor al uw vragen

3

voorlichting en
ondersteuning

4

openheid van zaken

“Natuurlijk kijk je bij de keuze van een keuringsinstantie
naar de prijs, maar kwaliteit is net zo belangrijk.
VETURO doet een 100% review op al zijn keuringen.”
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EEN OFFERTE OP MAAT
Bij VETURO schrijven we ‘Klant is

Heeft u vijf

Koning’ met hoofdletters. Uw wensen

of meer liften die

staan altijd voorop. Benieuwd wat we

we direct na elkaar

voor uw organisatie en installaties
kunnen betekenen? Leg ons uw wensen

kunnen keuren?

voor en we zetten alle mogelijkheden

Vraag naar het speciale

graag voor u op een rij. Zo komen we

keuringstarief.

samen tot de juiste afspraken en krijgt
u de beste dienstverlening tegen de
scherpste prijs.
Vanaf dan stemmen wij de keuringen
tijdig met u af en regelen we alles
voor u. Met een keuze voor VETURO
zit u overigens nergens aan vast: de
keuringsovereenkomst is te allen
tijde opzegbaar zonder lange opzeg
termijnen. Ons idee: een langdurige
samenwerking begint met vertrouwen.

VELE ORGANISATIES
GINGEN U VOOR
Laat u ook overtuigen door het
onafhankelijke oordeel en de sterke
prijs-kwaliteitverhouding van VETURO.

OVERSTAPPEN ZONDER
ZORGEN

We zijn er trots op dat zowel grote

Overstappen naar VETURO is heel een

VvE’s al langdurig klant bij ons zijn

voudig. Als u dat wilt, stellen wij uw

en hopen u binnenkort ook als klant

huidige keuringsinstelling op de hoogte.

te mogen begroeten.

gerenommeerde bedrijven als kleine

www.veturo.nl

ZO BEREIKT U ONS
Wilt u meer weten?
Bel ons of kijk op

www.veturo.nl
VETURO BV
De Elzen 10
7958 VL Koekange
KvK 08098444
De heer J. (Jan) Jansen
Mobiel 06 51 40 62 13
De heer D.J. (Diederik) Manche
Mobiel 06 24 52 37 59

