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Beste klant, 

Om u snel en op correcte wijze te kunnen helpen een specifieke profielcilinder te bestellen hebben 
wij de juiste gegevens nodig.  

Om fouten en misverstanden zo veel mogelijk uit te sluiten verzoeken wij u bijgaande lijst zo volledig 
mogelijk in te vullen. 

U kunt onderstaande mail ingevuld retour zenden aan uw contactpersoon bij Kroon BV of naar 
sales@kroon.nl 

Datum *   : ______________________________________________ 

Werf *   : ______________________________________________ 

Naam *   : ______________________________________________ 

Functie *   : ______________________________________________ 

Mailadres *   : ______________________________________________ 

Telefoonnummer (of GSM)* : ______________________________________________ 

Betreft project  *  : _______________________Project nr.:______________ 

Bouwjaar (Indien bekend) : ______________________________________________ 

Oorspronkelijke werf / Bnr : ______________________________________________ 

Wij zijn op zoek naar * : ______________________________________________ 

Merk *    : ______________________________________________ 

 Bij gecertificeerde sluitplannen die niet door Kroon Hoogezand zijn 
geleverd certificaat (kopie) meesturen (verplicht)   

 Uitbreidingen op een bestaand sluitplan zijn niet altijd mogelijk.  
 In sluitplan s.v.p. aangeven wat er moet worden aangepast of toegevoegd. 
 S.v.p. voor elke cilinder (m.u.v. exact gelijke cilinders met zelfde functie 

en positie) een aparte set bladen invullen en mailen. 
 U kunt uw ingevulde bladen mailen naar uw contactpersoon bij Kroon-

Hoogezand BV of naar Sales@kroon.nl

Heeft u vragen bij het invullen? Bel dan uw contactpersoon bij Kroon-Hoogezand of bel 
met afdeling scheeps- en Jachtbouw.          0598-858585         Mailen mag uiteraard ook.
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Benodigde gegevens: 

Bij halve cilinder maten A-B-C  ___________________________________ 

Bij hele cilinder maten A-B-C  ___________________________________ 

Bij knopcilinder maten B-C-D-E  ___________________________________ 
(type knop vermelden of foto mailen) 
      Knop type: _________________________ 

Knopcilinders zijn in overleg ook leverbaar als as-cilinder (zonder knop). 

Bij nabestelling op sluitplan: 

Merk cilinder       : ___________________    

Afwerking        : ___________________ (bijvoorbeeld matchroom, glans chroom etc.) 

Sluitplannummer: ___________________ 

Deurnummer       : ___________________ 

Cilinder nummer: ___________________+ Sleutelnummer: ____________________ 

Aantal        : ___________________+ soort cilinder (Knop/halve/hele cilinder) 

Aantal sleutels     : ___________________(mono / GS / HS / GHS ?) 

Certificaat nr      : ___________________ - zeewaterbestendig? : ________________ 
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