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Wilt u meer weten over de mogelijkheden van KONE 24/7 Connected Services?  
Kijk dan op kone.nl/24-7. Of neem contact met ons op, we bespreken de mogelijkheden van deze 
intelligente dienst graag met u.

Vul hieronder uw antwoorden in en bespreek deze checklist met uw medebewoners tijdens de 
eerstevolgende VvE vergadering.

CHECKLIST VERGADERING 
VERENIGING VAN EIGENAREN

HOE GAAT HET 
MET UW LIFT?

1. Voelt u zich veilig wanneer u de lift gebruikt in uw gebouw? 

 Ja, ik voel me veilig.

 Ik maak me enigszins zorgen.

2. Baart een van de volgende zaken u zorgen over uw lift?

 De lift maakt vreemde geluiden.

 Ik ben bang dat mensen zullen struikelen, omdat de lift de 
neiging heeft om iets hoger/lager dan de vloer te stoppen

 Wat als er mensen vast komen te zitten in de lift?

 De deuren van de lift gaan niet altijd goed open of dicht.

 Nee, er zijn geen zaken waar ik me zorgen over maak.

3. Werkt de lift naar behoren?  
Zoniet, welke problemen zijn er dan?

 De lift heeft veel storingen en is dan buiten gebruik.

 Er is vaak een reparatie nodig aan de lift.

 Andere problemen, specifieer:

4. Hoeveel last hebben u en uw medebewoners ervan als de lift 
onverwachts stil komt te staan?

 Helemaal geen.

 Het is voor sommige mensen vervelend.

 Het is moeilijk te zeggen.

 Iedereen heeft er last van.

 Het is vreselijk, we kunnen geen kant meer op dan.

5. Zijn er bewoners in uw gebouw afhankelijk van de lift?

 Bewoners met beperkte mobiliteit.

 Families met kleine kinderen.

 Mensen die zware dingen dragen.

 Er wonen oudere mensen.

6. Op welke manier wenst u informatie over een 
liftonderhoudsbezoek te ontvangen?

 SMS

 E-mail

 Mobiele app

 Andere, specifieer:

7. Welke soort informatie wenst u te ontvangen?

 We hebben een fout opgemerkt die tijdens het volgende 
onderhoudsbezoek kan worden verholpen.

 Uw lift is momenteel buiten gebruik.

 Onze monteur is begonnen met de 
onderhoudswerkzaamheden.

 Het onderhoud is nu afgerond.

8. Wenst u meer informatie te ontvangen over nieuw, intelligent 
liftonderhoud dat problemen voorspelt voordat ze ontstaan en op 
deze manier ongeplande stilstand kan voorkomen?

 Ja

 Nee

Andere opmerkingen:


