
DE TOEKOMST VAN ÚW 
INRICHTINGSCONCEPT 

EN/OF MEUBILAIR!

CREATIEF, PROFESSIONEEL EN EERLIJK… 
De sleutelwoorden voor onze werkwijze. Iets wat we hopelijk méér dan waar hebben 
gemaakt bij het ontwerpen van jouw interieurconcept en/of het leveren van nieuw 
meubilair. Maar wat ons betreft gaan we verder. 

Ook duurzaamheid, innovatie en service/nazorg staan bij InVorm namelijk hoog in het 
vaandel. Daarom bieden wij al onze opdrachtgevers graag een serviceabonnement aan. 
Dit om jou volledig te ontzorgen! Het abonnement waarborgt namelijk altijd de kwaliteit 
waarborgt waar wij voor staan.
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WAAROM EEN SERVICEABONNEMENT?
Wij kunnen ons voorstellen dat (een deel) van het 
inrichtingsconcept en/of het meubilair in de toekomst 
niet meer voldoet. Dit kan komen door nieuwe ontwik
kelingen, veranderende inzichten of de nieuwste 
trends. Vaak wordt er dan direct nagedacht over een 
nieuwe inrichting of vervangend meubilair. 

InVorm gelooft niet in weggooien. Wij werken niet voor 
niets met een team van idealistische realisten. Onze 
visie? Inrichten kan slimmer, goedkoper en duurzamer. 
Door te kijken naar onderhoud, aanpassingen, vervang
ing en revitalisatie kunnen wij de de levensduur van 
jouw inrichting en/of meubilair verlengen.

HOE WERKT HET? 
We bieden een inrichtings en/of onderhouds
abonnement aan bij de door ons geleverde adviezen 
en/of producten. Hierdoor borgen wij de waarde van 
de geleverde producten en diensten. Niet alleen nu, 
maar ook in de toekomst. Je kunt dan ook altijd bij ons 
aankloppen. Een winwin situatie dus. Het abonne
ment werkt op basis van een maandelijkse bijdrage. 
Het abonnement is te allen tijde maandelijks opzeg
baar. 

VRAGEN?  
Heb je vragen over de wijze waarop wij onze dienstverlening invullen of wat het abonnement 

inhoudt voor jouw specifieke situatie? Laat het ons weten, wij staan altijd voor je klaar!

WAT HOUDT HET ABONNEMENT IN? 

Conceptbewaking
• Gebruiksinstructie bij inrichtingsconcept.
• Archiveren van documenten inzake het door ons 

geleverde inrichtingsconcept.
• InVorm benadert relaties proactief om de 

opgedane ervaringen met het inrichtingsconcept 
te bespreken.

• InVorm is altijd beschikbaar voor vragen met 
betrekking tot het gebruik of bijstelling van het 
inrichtingsconcept. 

• Eén keer per jaar het inrichtingsconcept 
kosteloos toetsen. Na opname op locatie worden 
de adviezen gedocumenteerd en toegelicht 
in een evaluatiegesprek. Let op: Bezoek is 
vestigingsgebonden en niet overdraagbaar. 

• Advies over (gedeeltelijke) herinrichting.
• Proactief blijven informeren over nieuwe 

concepten, trends en ontwikkelingen, producten 
en accessoires.

• In geval van verhuizing recht op een quickscan 
van de nieuwe behuizing. 

Overige
• Het hele jaar door gebruikmaken van 

bibliotheekoutlet.nl waarmee je een bijdrage kunt 
leveren aan de circulaire economie.

• Recht op 25 kavels op bibliotheekoutlet.nl per 
jaar. Verkoop van gebruikt meubilair verlengt de 
levensduur en levert u geld op.

• Abonnement op onze nieuwsbrief via email.
• Een jaarlijks bezoek.

Facilitaire ondersteuning
• Gebruiksinstructie en onderhoudsadvies bij het 

geleverde meubilair.
• Archiveren van documenten inzake het door ons 

geleverde meubilair.
• InVorm benadert relaties proactief om de staat 

van het onderhoud te bespreken.
• Eén keer per jaar kosteloos het meubilair 

controleren en nalopen, inclusief het uitvoeren 
van kleine reparaties (d.w.z.: aandraaien van 
bevestigingsmateriaal, vervangen/aanvullen 
van plankdragers, enzovoort). Let op: Bezoek is 
vestigingsgebonden en niet overdraagbaar. 

• Vanuit het kwaliteitsgesprek wordt een reparatie 
en onderhoudslijst opgesteld.

• Het proactief blijven informeren over nieuwe 
producten en accessoires. 

Overige
• 10% korting op vervangende onderdelen.
• 5% korting op losse producten.
• Het hele jaar door gebruikmaken van 

bibliotheekoutlet.nl waarmee u een bijdrage kunt 
leveren aan de circulaire economie.

• Recht op 25 kavels op bibliotheekoutlet.nl per 
jaar. Verkoop van gebruikt meubilair verlengt de 
levensduur en levert jou geld op.

• Abonnement op onze nieuwsbrief via email.
• Een jaarlijks bezoek.

INRICHTINGSABONNEMENT ONDERHOUDSABONNEMENT


