De expert in automatische deuren van productie
en montage tot onderhoud en meerjarenbegroting

Introductie: Entrance Alliance
Entrance Alliance is een alliantie tussen Entrance Dynamics BV (fabrikant van automatische deuren) en een
netwerk van gespecialiseerde zelfstandige installateurs. Binnen de alliantie treden wij op als de contractant voor
onderhoudscontracten (preventief en correctief) waarbij de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht
door onze zorgvuldig geselecteerde service partners uit ons netwerk. Deze service partners zijn de kleinere
installatie bureaus of gespecialiseerde ZZP’ers actief in de toegangstechniek die vooral in uw eigen regio actief
zijn. In deze nieuwe alliantie komt het beste van twee werelden bijeen: de schaalgrootte en continuïteit van uw
contractpartner gecombineerd met het vakmanschap, het hoge service niveau, de flexibiliteit en het vertrouwde
gezicht van uw lokale installateur.
Uiteraard kunnen wij ook uw meerjarenbegrotingen, nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten verzorgen.
Onze installateurs hebben de kennis en ervaring om elke klus te kunnen klaren!

Uw voordelen op een rij:
• Scherpe prijzen
Geen dure overhead in onze structuur en een lokale vakman, dus geringe reiskosten. De kortst mogelijke route
van fabrikant naar eindgebruiker; geen overbodige schakels in de keten.

• Een bekend gezicht
Uw eigen vakman, die de weg kent binnen uw organisatie.

• Altijd een ervaren vakman, met passie voor zijn vak
Mocht uw lokale vakman niet beschikbaar zijn, of is de klus te groot dan hebben wij een uitgebreid netwerk
geselecteerd van vakmensen die u graag helpen.

• 24/7 service
Elke vakman is ondernemer, en kent het belang van top-service. 24/7 service is van zelfsprekend voor alle
deelnemers binnen de alliantie.

• Gegarandeerd de beste producten en onderdelen
Uitsluitend kwalitatief hoogwaardige producten afgestemd op uw situatie en merk onafhankelijk. Wij zoeken
voor u de beste en meest (kost)efficiënte oplossing om kwaliteit en een optimale werking te kunnen garanderen.

• Kennis en ervaring
Onze installateurs hebben allemaal een meer dan ruime ervaring met automatische deuren.

• Wet- en regelgeving
Binnen de unieke alliantie van producent, groothandel en installateur, hebben we de kennis in huis van alle
geldende wet- en regelgeving, op alle niveaus binnen de keten. Denk aan productcertificering, productnormen,
maar ook veilig werken (VCA), etc.

• Meerjarenonderhouds Begrotingen Planmatig Onderhoud
Middels het uitvoeren van een conditiemeting van uw automatische deuren bieden wij u de mogelijkheid tot
inzicht in de noodzakelijke investeringen om uw automatische deuren op het gewenste conditieniveau te
brengen en te houden. Deze aanvullende informatie is belangrijk voor het opmaken van uw MJOP waarbij u
meer invloed kunt uitoefenen op uw variabele kosten zodat onverwachte uitgaven tot een minimum beperkt
worden. Vanzelfsprekend gebruiken wij voor deze conditiemetingen uitsluitend onafhankelijke, gecertificeerde
specialisten.

• Vrijblijvende Quick-Scan
Wij verzorgen geheel vrijblijvend een quick-scan van de conditie van uw automatische deuren (steekproefsgewijs)
en van uw huidige onderhoudscontract(en). Vanzelfsprekend gebruiken wij voor deze Quick-Scan uitsluitend
onafhankelijke, gecertificeerde specialisten.

Interesse in de mogelijkheden?
Heeft u interesse of wenst u een vrijblijvende offerte? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Onze
medewerkers staan dagelijks voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
U kunt ons bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur of bekijk onze website. Onze service dienst is 24
uur per dag bereikbaar!

Entrance Alliance
Breeuwhamer 6
1648 HG De Goorn
The Netherlands
Telefoon: +31 20 811 4315
Website: www.entrancealliance.nl
Email: info@entrancealliance.nl
KvK: Alkmaar 57866740
BTW: NL852770686B01
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