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Onderhoudsovereenkomst
Compressor Service Techniek kan u een passende onderhoudsovereenkomst 
aanbieden met de volgende voordelen:

Er zijn geen kosten vooraf verbonden aan deze onderhoudsovereenkomst.

Wij werken uitsluitend op basis van nacalculatie, de werkzaamheden worden ter 
plekke met de klant besproken. Er  worden enkel kosten in rekening gebracht 
voor de daadwerkelijk gebruikte materialen en de daarbij benodigde tijd voor 
het uitvoeren van het onderhoud of andere werkzaamheden.

Gunstige tarieven waardoor de totaalkosten voor exploitatie van de perslucht 
en persluchtinstallatie voordelig uitvallen.

Geen voorrijkosten binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilan-
den)

Met een onderhoudsovereenkomst worden werkzaamheden verricht tegen een 
gereduceerd uurtarief excl. BTW.

Over de tarieven komen geen toeslagen voor werkzaamheden buiten de norma-
le kantoor uren. (geen extra kosten voor overwerk enz.)

Een verlenging van de garantieperiode zonder dat daar kosten voor in rekening 
worden gebracht.

24-uursservice met korte responstijden waardoor bij behoefte aan technische 
ondersteuning, de uitvaltijd zo kort mogelijk wordt gehouden.

Kosteloos ter beschikking stellen van een bruikleencompressor in het geval dat 
herstel van onvolkomenheden niet ter plaatse kan worden uitgevoerd.
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Milieusparende afvoer van restmateriaal zoals afgewerkte olie of verzadigde 
filters zonder extra bijkomende kosten.

Als er een monteur in de buurt zit, kan het zo zijn dat hij of zij even binnen komt 
voor controle en inspectie zonder extra bijkomende kosten, wel worden de ge-
bruikte materialen in rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld bijgevulde olie.

Uitvoer van werkzaamheden door professionele en geautoriseerde geschoolde 
medewerkers, die als compressorspecialist op de weg en in de werkplaats voor 
u ter beschikking zullen zijn.

De standaard onderdelen worden hier in het magazijn te Wierden op voorraad 
gehouden. Deze zijn dus altijd voorradig en voor kunnen voor u worden gere-
serveerd.

Op uw verzoek leggen wij ook speciale onderdelen die zelden voorkomen kos-
teloos op voorraad in ons magazijn te Wierden.

U komt hier in het elektronisch agenda systeem, waarbij u vrijblijvend voor on-
derhoud wordt ge�nformeerd. Dit is minimaal eens per jaar.
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‘Wij gaan voor service, kwaliteit 

           en duurzaamheid,
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Wij onderscheiden ons door drie soorten onderhoudsovereenkomsten:

A. Een standaard onderhoudsovereenkomst

Bij een standaard onderhoudsovereenkomst sluit u kosteloos een overeen-
komstperiode met ons af voor de minimale duur van een jaar.
Dit betekent dat u gedurende de overeenkomstperiode gegarandeerd bent van 
onze service en eventuele garantie. 
Deze overeenkomst wordt automatisch verlengt voor telkens een jaar als deze 
niet wordt opgezegd.
Het opzeggen dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan ten minste 
drie maand voor het einde van de lopende overeenkomstperiode.
Deze overeenkomst is ook toe te passen op oudere installaties.

B. Easy Care overeenkomst

Met een Easy Care onderhoudsovereenkomst gaat u kosteloos een overeen-
komst met ons aan voor de duur van een aantal jaren. 
Dit houdt in dat u voor de duur van de afgesproken periode gegarandeerd bent 
van onze service en garantie. 
Tenzij er een afkoopregeling plaats vindt is opzegging van de Easy Care on-
derhoudsovereenkomst niet mogelijk. Verlenging van de overeenkomst is altijd 
mogelijk. De verlenging van de overeenkomst gaat automatisch wanneer u de 
overeenkomst niet opzegt. De overeenkomst wordt dan jaarlijks verlengd met 
��n jaar. 
Na opzegging van de overeenkomst vervalt de garantie, tenzij anders overeen-
gekomen. Het opzeggen dient schriftelijk een aangetekend te worden gedaan, 
minstens drie maand voor het einde van de lopende overeenkomstperiode. 
Deze overeenkomst is enkel van toepassing bij aankoop van een nieuwe instal-
latie bij Compressor Service Techniek, tenzij anders overeengekomen. In een 
enkel geval kunnen wij de garantie overnemen op een machine gekocht bij één 
van onze concullega’s.  

  

The Best Solution for Life, Safety and Quality

OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV

The Best Solution for Life, Safety and Quality

OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV

OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV



C. Total Care ontzorg-overeenkomst

Met een total care ontzorg-overeenkomst draagt Compressor Service Techniek 
zorg voor uw machines. Dit kan van toepassing zijn op compressoren, drukva-
ten, leidingsystemen, filtratiesystemen, condensaatbehandelingen en aanver-
wanten.  Voor deze overeenkomst betaalt u een vast bedrag per maand waarin 
CST het onderhoud pleegt, de reparaties en eventuele vervangingen uitvoert. 
Ook vallen keuringskosten en afvoerkosten binnen deze overeenkomst. 
Mocht uw bedrijf groeien of juist krimpen, dan kunnen wij een aanpassing ple-
gen aan uw installatie zonder dat hier een ingrijpende investering aan vast zit. 

Mocht u deze overeenkomst afsluiten dan komt er met regelmaat een service-
monteur bij u langs om eventuele lekkages op te sporen en te verhelpen. Er 
kunnen gebreken voorkomen die hoge kosten met zich mee brengen, zoals 
luchtlekkage. In zo’n geval verliest de machine onnodig lucht, wat hoge ener-
gie- en onderhoudskosten met zich meebrengen. Daarom komt er regelmatig 
��n van onze onderhoudsmonteurs bij u langs voor controle, inspectie en re-
paratie. 

Wij plegen regelmatig overleg met de klant voor eventuele aanpassingen, zodat 
u het energieverbruik zo laag mogelijk kunt houden.   
 
Wij hopen u hiermee voldoende ge�nformeerd te hebben. Indien u nog vragen 
heeft verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. 

‘Totale ontzorging van uw 
                               complete installatie!,
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