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Van de Vin ramen en kozijnen b.v., industrieterrein ‘De Poortmannen’
adres:De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze, postbus 102, 5590 AC Heeze 
T: 0402241999, F: 0402241990, E: info@vandevin.nl, W: vandevin.nl

vinCare®

vinCare®, uw kozijnen in topconditie
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vinCare® maakt het onderhouden van houten kozijnen al tijdens de planfase
inzichtelijk als onderdeel van de exploitatiekosten. vinCare® garandeert het kozijn-
onderhoud volgens de overeengekomen frequentie en kosten. De uitvoering
gebeurt conform concept IV volgens de BRL 0801 “houten gevelelementen”. De
vinCare®overeenkomst kan worden afgesloten tussen Van de Vin ramen en kozijnen
en de eigenaar van het gebouw waarin de nieuwe kozijnen zijn toegepast.

vinCare®, houdt kozijnen levenslang fit en in topconditie.
De keuze van kozijnuitvoering is van invloed op het onderhoudsplan van vinCare®.
Een besparing bij aankoop betekent frequenter onderhoud om een restwaarde van
> 60% te behouden na 50 jaar. De onderhoudskosten worden optimaal planbaar.

Kenmerken vinCare
vinCare® kan worden afgesloten voor nieuwe houten kozijnen van Van de Vin
de kozijnen dienen beglaasd en afgelakt uitgevoerd te zijn volgens concept II+
of concept III
vinCare® valt onder de SGT garantie voor 10 jaar
de normale slijtage valt niet binnen vinCare®

garantie en onderhoud worden bepaald op de technische prestatie van de verf
het onderhoud bestaat uit inspecties en schilderwerk
schilderwerk is mogelijk met een interval van 1x in 7, 10 of 15 jaar
u bepaalt de periode waarover vinCare® wordt afgesloten.

Voordelen
de onderhoudskosten zijn vooraf bekend
de kosten worden niet vooraf in rekening gebracht
de kosten zijn transparant, inzichtelijk en optimaal planbaar bij exploitatie
de kosten worden geïndexeerd volgens CBS
de afgesproken inspecties en schilderwerk worden in overleg uitgevoerd
vinCare® is éénzijdig door de opdrachtgever elk jaar opzegbaar.

Voorwaarden
de kozijnen dienen uitgevoerd te zijn door Van de Vin ramen en kozijnen
afspraken kunnen alleen gemaakt worden voor nieuwe houten kozijnen
de nieuwe kozijnen dienen uitgevoerd te zijn als eindproduct, beglaasd en 
afgelakt conform concept II+ en III
kozijnen moeten geleverd en/of gemonteerd kunnen worden met een SGT garantie.
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in relatie tot vinGarant

rest-
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schematisch voorbeeld verloop onderhoudsfrequentie en kosten over 50 jaar

rest-
waarde
> 60%

x •= inspectie/klein herstel = overschilderen

Niet alleen de locatie en positie maar ook de
kozijnuitvoering is bepalend voor de onder-
houdsfrequentie. Bij aankoop van het kozijn
wordt de keuze gemaakt in de kostenverdeling
van het onderhoud (zie schema hiernaast).


