Contract ontzorgt en geeft continuïteit

Onderhoud glazen deuren
lucratieve kans glasbedrijf
Naar gelang de intensiteit van het gebruik, zal een glazen deur regelmatig afgesteld dan wel
nagesteld moeten worden. Het maken van afspraken hierover, bij voorkeur vastgelegd in een
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service- of onderhoudscontract, biedt lucratieve kansen voor glasbedrijven.
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