Preventief onderhoudscontract

Hacoplast B.V.
Hulostraat 2
6911 KX Pannerden
+31(0)316-240718

Aanvraagformulier

1

Gegevens van de aanvrager

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Straatnaam
Postcode en plaats
Email adres
Telefoonnummer
K.v.k. nummer

2

BTW nummer

Gegevens omtrent machine
Machine type

3

Serienummer

Gewenst onderhoudstype
Jaarlijks*

Half-jaarlijks*

Enkel

*Contractlengte bij half-jaarlijks of jaarlijks preventief onderhoud

Jaar
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4

Opties

 KWh meting met rapportage



5

(€75,- Excl. Btw per machine)
(€150,-Excl. Btw per machine)
(Op nacalculatie)

Olie analyse met trend analyse,
Sperring controle

Handtekening

Handtekening

Naam

Datum
DD

MM

JJ

Preventief onderhoud tarieven
Machine grootte

Geschatte tijd

Service tarief

20t ~ 150t
151t ~ 400t
401t ~ 1000t
1000t en hoger

1/2 dag
3/4 dag
1 dag
2 dagen of op uurtarief

Uurtarief €65,00
Voorrijkosten €75,00

Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen van goederen/diensten zijn gebaseerd op de kostprijzen die op dat moment bekend zijn. Verhogingen hiervan, die door
de opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding
geven tot prijsverhogingen. Daarnaast kunnen kosten zoals overnachtingen, tol etc. doorberekend worden. Reparaties/modificaties welke vooraf gemeld zijn door
de opdrachtgever of opdrachtnemer kunnen ten tijde van de service interventie worden uitgevoerd, dit in overleg met de opdrachtgever en/of opdrachtnemer.
Kosten van dergelijk reparatie/modificatie kunnen nadien worden gefactureerd, zo ook reparatie, modificatie en onderdelen welke voortvloeien uit het preventief
onderhoud. Verdere aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de algemene voorwaarden van Hacoplast B.V.

Onder preventief onderhoud valt:
-

Volledige controle volgens een vooropgestelde lijst
NEN3140 controle
Beperkte reiniging van de machine
Omloopfilter filter element vervanging
Functietest in droogloop
Opvolging service termijn door Hacoplast, u krijgt enkele weken voor het aflopen van de service termijn een bericht voor tijdig
onderhoud *
Keuringssticker op de machine

Onder preventief onderhoud valt niet:
-

Vervanging van slijtagedelen
Reparaties welke voortvloeien uit vooraf gemelde zaken**
Reparaties welke ontstaan tijdens of na het preventief onderhoud**
Zuigfilters of andere filters m.u.v. omloopfilters
Opties aangegeven bij punt 2, kosten hiervan staan daar beschreven

* enkel bij half-jaarlijkse of jaarlijkse controle
** tenzij de machine nog binnen de garantieperiode is
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