Blinderen
Privacyfolie & Veiligheidsfolie

Dé partner voor al uw signing

Blinderen, hoe gaat dat in zijn werk.
65% lichtdoorlatend

Meer privacy met raamfolie

Vakkundige montage

KLPD gekeurd folie met certificaat

Blinderen
Van licht getint tot heel donkere autoruiten,
zo’n beetje alles is mogelijk. Volgens de wet
moeten de voorruit en ruiten in de voorportieren
minimaal 55% lichtdoorlatend zijn. Verder mag u
zelf bepalen hoe donker de ruiten worden.
Minder inbraak met veiligheidsfolie

Een heel sportief uiterlijk is zo voor elkaar door
de autoruiten te blinderen met de juiste folie.

7 jaar garantie op
de folie en montage
Onze vakmensen zorgen natuurlijk voor een
vlekkeloze montage zonder luchtbelletjes,
kreukels of stofdeeltjes. Toch kan er ook na
montage altijd iets misgaan. Daarom krijgt u van
ons een certificaat voor 7 jaar garantie op loslaten,
bellen, scheuren of verkleuren van de folie.

5% lichtdoorlatend

Meer informatie? Bel ons op 035-544 97 47 of stuur een
mailtje naar info@mijnsignpartner.nl. Onze medewerkers
vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Dé partner voor al uw signing

Prijslijst Privacyfolie & Veiligheidsfolie
(prijzen vanaf de b-style)

Hatchback 3 deurs
Privacyfolie
€ 225,Veiligheidsfolie € 299,-

Hatchback 5 deurs
Privacyfolie
€ 295,Veiligheidsfolie € 399,-

Coupé
Privacyfolie
€ 295,Veiligheidsfolie € 399,-

Sedan
Privacyfolie
€ 295,Veiligheidsfolie € 399,-

Station
Privacyfolie
€ 375,Veiligheidsfolie € 499,-

SUV / MPV
Privacyfolie
€ 375,Veiligheidsfolie € 499,-

Veiligheidsfolie met 20% tint wordt alleen op de zijrruiten vanaf de b-style toegepast.
(voor de voorportierruiten hebben wij veiligheidsfolie zonder tint)

Prijzen per raam per stuk
privacy veiligheid

Achter- en of voorportierruit (draairaam)

€ 65,-

€ 105,-

Achter- en of voorportierruit + klein ruit (draairaam)

€ 85,-

€ 120,-

Vaste zijruit

€ 45,-

€ 65,-

Achterruit

€ 130,-

Kosten zijn incl. 21% BTW, montage en materiaal

Combinatieprijs
Privacyfolie voorportier ruiten
i.c.m. b-style voor € 99,Veiligheidsfolie voorportier ruiten
i.c.m. b-style voor € 149,Voorruiten met 65% KLPD gekeurd folie

n.v.t.

Prijslijst Privacyfolie & Veiligheidsfolie
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Voorwaarden
Voorwaarden

•Levering en montage locatie in overleg mogelijk.
•Levering en montage locatie in overleg mogelijk.
•Aangeleverde materialen worden niet geplakt, wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit.
•Aangeleverde materialen worden niet geplakt, wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit.
•De auto ruiten dienen schoongewassen aangeleverd te worden, zowel van binnen- als buitenaf.
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hoge kwaliteit. aangeleverd te worden, zowel van binnen- als buitenaf.
•Wij hanteren voorrijkosten van €0,35ct. p/km
•Wij hanteren
voorrijkosten van €0,35ct. p/km
zowel van binnenals buitenaf.
•Nadien verwijderen van folie vanaf €150,•Nadien verwijderen van folie vanaf €150,-

Het blinderen van autoruiten neemt in de meeste gevallen 3 tot 4 uur in beslag.
Het blinderen van autoruiten neemt in de meeste gevallen 3 tot 4 uur in beslag.
U krijgt 7 jaar garantie en een bijbehorende keurmerk certificaat.
U krijgt 7 jaar garantie en een bijbehorende keurmerk certificaat.
ur in beslag.

Dé partner voor al uw signing

Zuidergracht 21-24
3763 LS Soest

035 544 97 47
info@mijnsignpartner.nl
www.mijnsignpartner.nl

