
Hvem er vi?
Arne Danielsen A/S fokuserer på, at skabe rammerne for et 
troværdigt og tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt ved 
at fokusere på værdiskabelse, bæredygtighed og kvalitet 
gennem sammenhæng mellem vores ledelse, værdier og 
de personer, som vi har tilknyttet vores virksomhed. Vores 
fokus er, at skabe værdi finansielt og menneskeligt, og vi har 
altid fokus på, at vi skal gøre arbejdet for vores kunder, vores 
leverandører og os selv.
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Vores fælles passion i
Arne Danielsen A/S
Arne Danielsen A/S har en medarbejderstab, der i fælles-
skab brænder for, at sikre innovation, optimale værdiska-
bende løsninger for vores kunder ved udnyttelse af vores 
fælles viden, fokus på kvalitetsarbejde til aftalt tid og 
økonomi. Høj kvalitet i arbejdet, ordentlighed og gensidig 
respekt/samhørighed er grundlaget for alt samarbejde 
både internt og eksternt.

Kontakt
Arne Danielsen A/S
Borupvej 1
DK-7330 Brande

Telefon: +45 97 18 70 63
CVR: 26 39 87 62
Email: ad@arnedanielsen.dk
Web: www.arnedanielsen.dk

Sommerhus-
service

http://www.arnedanielsen.dk
https://www.linkedin.com/company/6388626
https://plus.google.com/+ArneDanielsenASBrande/posts
https://www.facebook.com/arnedanielsenbrande/


Frihed når du har fri
Mange oplever, at et besøg i sommerhuset er ensbetydende 
med, at de også her skal bruge tid på vedligehold og ikke helt 
har fri alligevel. Med dette abonnement, har du fri, når du har fri.

Tryghed     
Med fagfolk, der overvåger dit hus, i den periode hvor det ikke 
bliver anvendt så ofte, er du mere sikker på, at skader inden-
dørs og udendørs eller indbrud løbende konstateres.

Vi passer på dine værdier (sommerhusets værdi)
Vi sørger for et løbende standardvedligehold af huset, og gør 
dig opmærksom på, såfremt der opstår behov for ekstraarbejde, 
der sikrer lavest mulige investering i tide, før det udvikler sig til 
store omkostninger. Ved indgåelse af aftale om sommerhus-
service det første år, får du kvit og frit en statusrapport over 
husets tilstand, og en vedligeholdelsesanbefaling på det, 
der ikke følger med i standard vedligehold. Det sikrer dig 
mod unødige overraskelser.

Bedre udlejning økonomi 
Hører du til dem, der har investeret i sommerhuset med udlejning 
for øje, og vil have den bedst mulige økonomi ud af din investe-
ring på kort og lang sigt?
Der er et faktum, at lejerne af sommerhusene bliver mere og 
mere kræsne, og at en god udlejningøkonomi hænger sammen 
med såvel sommerhuset almindelige vedligeholdelsesstand, men 
også udseende og indretning. Du opnår konkrete forslag til bedre 
udlejningøkonomi via din abonnementsordning.

Årsabonnement
• Årligt tilstandstjek m/dokumentation - beskrivelse  
 se hjemmeside.

• Rensning af tagrender årligt.

• Smøring af vinduer og døre årligt.

• Vi ringer til dig og aftaler tid for første besøg, hvor vi  
 også monterer nøgleboks.

kr. pr. år 3.970,-  (incl. moms) 

Tillæg
• Vi udarbejder en renoveringsplan, og giver dig et  
 prisoverslag.

• Fjernelse af alger på tag, facader og belægning.

• Maling.

Der vil løbende blive udbudt nye ydelser som tilkøb til 
årsabonnementet.

Vi inspicerer dit sommerhus 6 gange årligt og ved storme. Der 
vil blive taget et billede pr. gang som sendes via mms eller 
email. Vi tilser sommerhuset i oktober, november, december, 
januar, februar og marts måned samt ekstraordinært ved al-
vorlige storme, og giver dig besked om eventuelle nødvendige 
reparationer. Ved nødvendige reparationer får du automatisk et 
uforpligtende tilbud fra vores afdeling for sommerhusservice.

Hvordan/Vilkår
Du tilmelder dig abonnementet på www.arnedanielsen.dk, hvor 
du samtidigt udfylder vores spørgeskema.
Betaling foregår netto kontant ved tilmelding via PBS.
Abonnementet løber fortsat, dvs. at såfremt det ikke er opsagt 1 
måned før udløb forlænges det automatisk med 12 måneder.

Sikre kunden
finansiel værdi
løsninger med dokumenteret værdi

Arne Danielsens
værdier

Gensidig respekt
internt og eksternt

Social ansvarlighed
omsorg for vore medarbejdere og samfundsmæssi-
ge forpligtelser.
Medlem af Code Of Care

Afkast på den investerede 
kapital
sikre overskud         stabilitet i virksomheden

Vi ved, at rigtigt mange sommerhusejere årligt mister 
store værdier, fordi de ikke sørger for at vedligeholde 
sommerhuset løbende!

Hvorfor er dette 
sommerhusservice- 
abonnement en god idé?

Hvad indeholder et 
årsabonnement?

http://www.arnedanielsen.dk

