
Ideer til udformning af Link:  

 

Medlem af :  

 

 
- din garanti  

 

GARANTIORDNINGEN er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, der indgår aftaler 

med virksomheder, der er medlem af Danske Anlægsgartnere. Læs mere.  

 

Eller:  

 

DANSKE ANLLÆGSGARTNERES GARANTIORDNING er et sikkerhedsnet, der sørger for, at kundernes 

rettigheder sikres både med hensyn til det udførte arbejdes kvalitet og pris. Og dette også i de tilfælde 

hvor det pågældende anlægsgartnerfirma er lukket eller ikke indstillet på at udbedre de påviste 

mangler mv. Læs mere:  

 

Ideer til tekst på egen hjemmeside – evt. sammen med logo:  

 

Eksempel 1: Din sikkerhed for at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at du lider økonomisk 

tab. Danske Anlægsgartneres Garantiordning er et økonomisk sik-kerhedsnet under de private 

forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en anlægsgartnervirksomhed 

i Danske Anlægsgartnere. Ordnin-gen dækker med op til 150.000 kr. pr. sag, og garantien dækker i fem 

år, efter ar-bejdet er færdigt.  

Eksempel 2: Sådan er du sikret med Danske Anlægsgartneres Garantiordning.  

Vil du være sikker på at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at du lider øko-nomisk tab, er det 

ikke ligegyldigt hvilken virksomhed, du har valgt.  

Anlægsgartner Grøn ApS, er medlem af Danske Anlægsgartner og omfattet af Ga-rantiordningen.  

Eksempel 3: Garantiordningen sikrer dig økonomisk  

Selv den bedste håndværker kan lave fejl. Det afgørende for dig som kunde er, om fejlen rettes hurtigt 

og uden omkostninger. Vil du derfor være sikker på at få udbed-ret eventuelle fejl og mangler uden at 

lide økonomiske tab, er det ikke ligegyldigt, hvilken virksomhed du vælger til at løse dine 

byggeopgaver.  

Kun virksomheder, der er medlem af Danske Anlægsgartnere, er dækket af forenin-gens 

Garantiordning.  

Anlægsgartner Grøn Aps. er omfattet af garantiordningen, der sikrer følgende:  

- At din håndværker er godkendt af Danske Anlægsgartner.  

- Fem års garanti efter arbejdet er færdigt.  

- Dækning mod sjusk, fejl og mangler op til 150.000 kr.  

Når du vælger Anlægsgartner Grøn Aps. til at løse dine byggeopgaver, får du der-med en gratis ekstra 

sikkerhed for godt håndværk. 


