Medlem af Byg Garanti Ordning?
Din garanti for at få udført et
ordentligt arbejde.
• Dækker fejl og mangler op
til 150.000 kr. inkl. moms.
• Dækker synlige fejl og
mangler i 3 år.
• Dækker skjulte fejl og
mangler i 10 år.

Halbergs ApS er medlem af
Byg Garanti Ordningen.

Arbejder virksomheden på
overenskomst?
Din garanti for at de håndværkere
der skal arbejde på din bolig
arbejder under ordnede forhold.

Halbergs arbejder på
overenskomst med 3F.

CE og godkendte materialer?
Din garanti for at de materialer
der bruges er godkendt i Danmark.

Halbergs arbejder kun med CE
mærkede og godkendte
materialer.

Forsikringsselskab?
Skulle skaden ske, er det vigtigt
at den håndværker virksomhed du
har valgt er godt forsikret, da
deres forsikring skal betale evt.
skader der kan ske.

Halbergs er forsikret hos et af
Danmarks største
forsikringselskaber

Trustpilot anmeldelser?
Tjek anmeldelser ud på håndværkeren,
for at se om andre kunder kan
anbefale virksomheden.

Halbergs har 5 stjerner på
trustpilot.

Antal ansatte?
Det er vigtigt for dig, at virksomheden
du vælger har flere ansatte, da det er
din sikkerhed for, at den virksomhed du
vælger har ressourcer til at lave
omrokeringer ved sygdom eller lign.

Halbergs har pr. maj 2018, 24
ansatte til at servicere de danske
boligejere.

Ansatte kun på kontor?
Har virksomheden du vælger kontor
ansatte, så er det nemmere for dig
at få kontakt på virksomheden, da du
ikke er afhængig af at mester skal have
tid til at tag telefonen.

Halbergs har 3 ansatte på
kontor, så det altid er nemt for
vores kunder at få kontakt til os,
og få en rigtig god service.

Har virksomheden overskud?
Skulle der opstå fejl og mangler
er det lettere at få en
håndværkervirksomhed der har
økonomisk overskud, til at
lave udbedringerne hurtigt.

Halbergs har altid haft positivt
overskud og en positiv
egenkapital.

