CHECKLISTA
DET SKA DU TALA MED SNICKAREN OM
Innan snickaren monterar dina nya fönster kommer fönstren att levereras till din adress.
Före leveransen finns det ett antal saker som du bör känna till:
Fråga snickaren när fönstren kommer
Fråga om hur det rent konkret kommer att gå till:
Hur mycket plats tar de?
Hur ställs de av?
Kommer det att påverka din trädgård om de behöver transporteras runt huset?
Behöver du frigöra utrymme i carporten?
		 – Hur mycket frihöjd ska det finnas?
Fråga om perioden från leverans till montering:
Hur lång tid tar det från att fönstren levereras tills de är monterade?
Behöver du göra något för att till exempel skydda de nya fönstren mot väder och vind
medan de står på pallen och väntar på att installeras?
Fråga om vem som är ansvarig för materialen tills de har monterats i ditt hus.
Fråga om hur du bäst kan hjälpa hantverkaren (och därmed dig själv):
Hur förbereder du bäst det eller de rum som snickaren ska arbeta i?
Ska du täcka golven – och hur?
Behöver du göra något i trädgården för att göra det lättare att få fönstren dit där de ska monteras
– till exempel genom att klippa ned en häck, beskära en buske eller flytta trampolinen eller trädgårds
möblerna?
Fråga om vad som ingår:
Vilka arbetsuppgifter behöver utföras efter monteringen
		 – Behöver det sättas upp nya lampor?
		 – Behöver murverket repareras när fogen från det gamla fönstret tas bort?
Ta reda på hur den nya fogen kommer att se ut.
I vilken utsträckning kommer det att behövas ommålning inomhus?
Om en eller flera av dessa punkter inte är inkluderade – är det i så fall något som du skulle vilja att
snickaren löser medan han ändå är där? Och kan han och vill han det?

Vänd

Har du frågor om några av punkterna på listan kan du ringa oss på tel. 08 756 28 00
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03.273A-03.19

Ta reda på vad priset blir
Se alltid till att ha kommit överens om ett pris innan hantverkaren börjar arbetet.
Se till att det finns ett tydligt avtal om villkoren för betalningen.

CHECKLISTA
DET SKA DU TALA MED SNICKAREN OM
Innan snickaren monterar dina nya fönster kommer fönstren att levereras till din adress.
Före leveransen finns det ett antal saker som du bör känna till:
Kontrollera kvaliteten
Motsvarar det utförda arbetet dina förväntningar? Kontrollera arbetet noggrant sömmen – och betala
eventuellt en opartisk
		 fackperson för att utföra en kvalitetskontroll.
Kontakta hantverkaren omedelbart om du upptäcker något som inte lever upp till dina
		förväntningar.
Se till att känna till dina rättigheter avseende garantin på både fönstren och monteringen.
Kontrollera att hantverkaren du väljer är medlem i en branschorganisation och om de lämnar garanti.

Har du frågor om några av punkterna på listan kan du ringa oss på tel. 08 756 28 00
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03.231A-03.17

Ställ krav på både tillverkaren och hantverkaren
Fråga om hur och hur väl produkten har testats på fabriken.
Titta på leverantörens historia – är det troligt att företaget finns kvar när du i framtiden 			
kanske behöver en reservdel?
Hur mycket har det tänkts på inbrottskydd?
Tänk på hållbarheten – hur stor del av de använda materialen kan återanvändas?

