
Jouw product laten monteren?
Boek dan nu jouw vakman direct online! 
Een product besteld, maar nog geen oplossing voor het plaatsen? Boek dan eenvoudig en snel 
een vakman online. Zo weet je zeker dat je product op de juiste manier wordt geïnstalleerd.

Voor deze service werkt Barnwoodweb.nl met Zoofy. De nr 1 in het direct boeken van een 
vakman Nederland. Snel. Makkelijk. Betrouwbaar.

(Let op; service alleen beschikbaar in Nederland)

Hoe werkt het?
Boek direct een klus in via onze montagepartner Zoofy, het platform waar je direct een afspraak maakt
met een professionele vakman.

1) Ga naar Zoofy.nl en selecteer de klus die je wilt laten uitvoeren
2) Geef aan wanneer je geholpen wilt worden en verstuur je aanvraag. Deze wordt gestuurd

naar de aangesloten vakmannen die vooraf zijn gescreend.
3) Na afronding van de klus betaal je eenvoudig en veilig aan Zoofy via Tikkie of iDeal.

Bestel eerst je producten bij Barnwoodweb
Tip: bestel altijd vooraf jouw producten via www.barnwoodweb.nl. Op die manier weet je zeker 
om welke producten het gaat en wat de maten zijn. Dit helpt bij het informeren van de vakman 
over de klus.

https://zoofy.nl/klus-aanvragen/?task=870&utm_source=barnwoodweb&utm_medium=partner&utm_content=barndoor&utm_campaign=link
https://zoofy.nl
https://www.barnwoodweb.nl
https://zoofy.nl/klus-aanvragen/?task=870&utm_source=barnwoodweb&utm_medium=partner&utm_content=barndoor&utm_campaign=link
https://zoofy.nl/klus-aanvragen/?task=870&utm_source=barnwoodweb&utm_medium=partner&utm_content=barndoor&utm_campaign=link


Tips bij het boeken van je klus
Je wilt natuurlijk zo snel mogelijk weten wanneer je door een vakman geholpen wordt. Om zo snel 
mogelijk de juiste vakman te vinden, hier een paar tips:

- Voeg een duidelijke omschrijving toe, geef exact aan wat er moet gebeuren en om hoeveel
producten het gaat.

- Voeg foto’s toe bij het aanvragen van de klus. Zo kan de vakman zich vooraf een goed beeld
vormen.

- Selecteer meerdere dagen waarop je geholpen wilt worden. Op die manier is een vakman het
snelst gevonden.

Zoofy is het snelste platform om een vakman te boeken. Gemiddeld duur het slechts 20 minuten. In 
sommige gevallen kan het tot 4 uur duren. Mocht er na 4 uur geen vakman beschikbaar zijn, dan word 
je gevraagd alternatieve datums op te geven.

Prijsvoorbeelden montageservice
De prijs van de montage hangt van veel factoren af, zoals je locatie, hoe snel je de montage wilt laten 
uitvoeren en wanneer (overdag, avond of weekend). Om je toch een beeld te geven van de 
montagekosten, geven wij hier een indicatie van de kosten.

Reken voor de montage van een loftdeur met railsysteem op kosten vanaf €199,- per set. De prijs is 
afhankelijk van het soort product en of de complexiteit van de montage. Betreft het een montage van 
meerdere sets dan zal de prijs per set lager kunnen liggen.

De genoemde kosten voor de montage zijn inclusief btw en het arbeidsloon van de vakman. Onkosten 
voor eventuele bij komende zaken, materialen en/of parkeren worden apart in rekening gebracht.

Zoofy klantenservice
Mocht je nog vragen hebben voor, tijdens of na de installatie, dan staat het team van Zoofy voor je 
klaar! Antwoorden op de meest gestelde vragen en mogelijkheden tot contact met Zoofy vind je via 
deze link: https://klantenservice.zoofy.nl/.

https://zoofy.nl/klus-aanvragen/?task=870&utm_source=barnwoodweb&utm_medium=partner&utm_content=barndoor&utm_campaign=link



