
Zorg voor  
onderhoud en 
extra garantie 
Badkamer

voor meer vitae

voor meer vitae

Mobilae Nederland 
Simon Smitweg 18 

2353 GA Leiderdorp 
Service: 071 - 409 71 71 

service@mobilae.nl 

mobilae.nl
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Waarom onderhoud? 
Met een jaarlijkse onderhoudsbeurt 
aan uw bij ons aangekochte bad, 
douche, toilet en badkamermeubels 
kunt u eventuele problemen of 
gebreken voorkomen en de 
levensduur van uw producten 
verlengen.  
 
Met een onderhoudsabonnement 
bent u er zeker van dat de 
siliconenvoegen intact blijven en 
hardnekkige aanslagen van zeep en 
kalk  worden verwijderd.  
 

Onderhouds service 
Een jaarlijkse onderhouds beurt  
door onze eigen monteurs: 
4 zorgt ervoor dat uw producten 

betrouwbaar, comfortabel  
en veilig blijven; 

4 verwijdering van hardnekkige 
kalk en zeep resten, schimmels 
en aanslag; 

4 verlengt de levens duur  
van uw producten; 

4 bespaart op 
onderhoudskosten.

Voorkom 
lekkages, 

hardnekkige 
kalkaanslag of 

schimmels

Kies voor 
totale 

ontzorging
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Mijn Mobilae app 
In uw persoonlijke omgeving op Mijn 
Mobilae vindt u alle relevante informatie 
over uw product, zoals de handleiding en 
aanstaande onderhoudsdata.  
 

Mijn Service 
3 Download / bekijk handleidingen 
3 Bekijk uw onderhoudsinformatie 
3 Toon geplande serviceafspraken 
3 Neem contact op met onze  

klantenservice 
3 Plan een serviceafspraak.

Service 
Overal bereikbaar 
Onze klantenservice staat altijd voor u klaar: 
telefonisch, via de website en app. Wanneer 
uw douche of bad onderhoud of reparatie 
nodig heeft, garanderen wij dat onze 
monteurs zo snel mogelijk bij u thuis komen. 
 

Gecertificeerde monteurs 
Door heel Nederland staan onze monteurs 
dagelijks voor u klaar. Al onze technici 
komen met een volledig uitgeruste 
servicewagen, waardoor ze praktisch alle 
reparaties direct ter plekke bij u kunnen 
uitvoeren. 
 

Garantie 
U krijgt standaard 2 jaar productgarantie op 
nieuwe producten. In de garantie periode 
worden geen kosten in rekening gebracht 
voor arbeid, onderdelen of voorrijden.  
 

Garantieverlenging tot 5 jaar 
Tegen een eenmalige extra betaling kunt u  
3 jaar extra garantie op uw instapbad of 
inloopdouche afsluiten, dus in totaal 5 jaar 
garantie. De garantie heeft betrekking op 
lekkage, installatie, rubbers, glasbreuk en 
kranen. Er worden geen kosten in rekening 
gebracht voor arbeid, onderdelen of 
voorrijden.  
 
Uiteraard dient u het product volgens  
voorschrift te gebruiken en te onderhouden.

Onderhoud 
Door 1 maal per jaar een onderhoudsbeurt 
aan uw bij ons aangekochte 
product te laten uitvoeren kunt 
u storingen of gebreken 
voorkomen en de levensduur 
van uw badkamer verlengen.  

 
Vraag het uw monteur 
Uw monteur is de specialist met veel 
ervaring en productkennis. Hij kan u meer 
vertellen over veel voorkomende 
onderhoudshandelingen, de 
abonnementen en de uit te voeren 
activiteiten.

Zorgeloos  
& Deluxe 
4 Verwijderen van kalk en 

vlekken 
4 Reinigen van de kranen en 

douchekop 
4 Afstellen van laden, kast-

deuren, bad/douchedeur 
4 Preventieve controle van 

lekken op kritieke plaat-
sen en verbindingen van 
afdichting en functionali-
teit van handgrepen en 
deurgrepen 

4 Bevestiging van handgre-
pen, kranen, stoelbeugel 
en deurgrepen 

4 Werking van de douche-
deur en optioneel aange-
kochte producten (toilet, 
badkamermeubelverlich-
ting) 

4 Bevestiging waterkranen 
of douchesets 

Deluxe 
Aanvullende  
werkzaamheden: 
4 Controleren van de silico-

nenvoegen. Indien nodig, 
de (gedeeltelijke) vervan-
ging van de voegen en af-
dichtingsrubbers 

4 Controleren van de slip-
weerstand 

4 Lotuseffect van glaswan-
den 

4 Werking van de waterkra-
nen en douchesets 

4 Wandpanelen controleren 
op beschadigingen en 
waar nodig repareren 

4 Smering van scharnieren 
en lagergeleiders met sili-
conen 

4 Controle /reparatie van 
elektra bij badlift, whirl-
pool douchetoilet 

4 Verwijderen van schimmel 
4 Afstellen van accessoires 

en garnituur

vanaf 
€ 15,42 
per maand

U vindt alle 
benodigde 

informatie in uw 
persoonlijke 

omgeving
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