Hoe gaan wij te werk?
Uw startpunt voor betaalbare energieneutraliteit
U heeft reeds een duurzame of energieneutrale oplossing laten ontwikkelen door een adviesbureau en/of u
weet precies wat u wilt laten installeren. Om deze oplossing te realiseren, heeft u een ervaren energieaannemer nodig: u kunt bij ons terecht. Wij zorgen voor een betaalbare en kwalitatieve uitvoering!

1.

Het eerste contact

Wat kunnen wij voor u betekenen? U geeft aan wat u
wenst te laten installeren en wij voeren het voor u uit.

2.

Een op-maat-gemaakte aanbieding

Naar aanleiding van uw wensen stellen wij voor u een
offerte op. Dit duurt doorgaans (maximaal) een
werkweek.

3.

Uw opdracht

U bent enthousiast over onze op-maat-gemaakte
offerte en stuurt ons de ondertekende offerte digitaal
toe.

4.

De werkvoorbereiding

Naar aanleiding van uw opdracht, gaan wij de
benodigde onderdelen inkopen, de planning opstellen
en een datum prikken voor de installatie.

5.

De uitvoering

Binnen maximaal 5 werkdagen installeren wij een
volledige energieneutrale (of duurzame) oplossing!
Niet lang in de rommel zitten dus…

6.

Onze nazorg

Onze collega’s van de afdeling Storingen & Onderhoud
staan 24/7 voor u klaar via: storingen@c4e.me,
onderhoud@c4e.me en +31 646 968 591.

Mocht het nodig zijn om de
situatie in kaart te
brengen, komen we graag
bij u langs. U kunt ons ook
foto’s digitaal toesturen.

De offerte is afhankelijk
van de situatie en de
complexiteit
van
uw
opdracht. Maar, wij zijn
niet snel verrast hoor…

Bent u niet tevreden? Wij
blijven doorgaan totdat de
offerte geheel naar uw
wens is samengesteld!

De levertijd van de
onderdelen
varieert
tussen 2 tot 8 weken. De
levertijd bepaalt dus o.a.
de startdatum.

De opstart is op maandag
om 08:00 uur. Onze
jongens laten uw woning
op de laatste dag netjes
achter.

In geval van storingen kunt
u altijd contact met ons
opnemen. U kunt ook een
onderhoudscontract
bij
ons afsluiten.
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