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Onderhoudsovereenkomsten voor compressorinstallaties

Bij Compressor Service Techniek bieden wij passende onderhoudsovereenkomsten aan. Wanneer u een (nieuwe) compressorinstallatie hebt wilt u natuurlijk 
verzekerd zijn van kwaliteit en service. Uitval van uw compressor heeft vaak grote gevolgen voor uw productieproces, waarbij u snel en vakkundig geholpen 
wilt worden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het onderhoud van uw machine. Hierbij kunt u zelf de dekking en daardoor de mate van zekerheid be-
palen. In iedere overeenkomst hebt u recht op 24/7 service, bent u verzekerd van de hulp van compressorspecialisten en doen wij er alles aan om de installatie 
zo snel mogelijk weer draaiende te krijgen. In het geval dat herstel niet ter plaatse uitgevoerd kan worden, zullen wij een bruikleencompressor ter beschikking 
stellen. 

Naast de hulp bij een storing of mankement wordt er jaarlijks onderhoud aan 
uw compressor uitgevoerd. 
Het onderhoud is ontzettend belangrijk zodat de prestaties van uw installatie 
optimaal zullen zijn en het risico op storingen of mankementen minimaal zullen 
zijn.

Denk bij het onderhoud aan het verversen van olie en filters, indien nodig het 
vervangen van onderdelen, controle op lekkages in het luchtleidingsysteem 
en buffercilindersen het controleren van aanverwante componenten zoals 
koeldrogers -en persluchtketels. 
Daarnaast wordt het energieverbruik gecontroleerd zodat we samen werken 
aan een duurzame toekomst. 
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A. Basic

✓ 24 uurs service met korte responstijden, de uitval-
tijd wordt zo kort mogelijk gehouden

✓ Uitvoer van werkzaamheden door professionele en 
geautoriseerde monteurs

✓ Werkzaamheden worden verricht tegen gereduceerd 
uurtarief

✓ Over de tarieven worden geen toeslagen berekend 
buiten kantooruren

✓ Registratie in ons systeem, u wordt minimaal eens 
per jaar vrijblijvend voor onderhoud ge�nformeerd

✓ Facturering uitsluitend op basis van nacalculatie. Er 
worden enkel kosten in rekening gebracht voor de 
daadwerkelijk gebruikte materialen, onderdelen en 
gemaakte uren

✓ Geen voorrijkosten binnen Nederland
(m.u.v. van de Waddeneilanden)

✓ Milieusparende afvoer van restmateriaal zonder 
extra kosten

B. Easy Care

✓ 24 uurs service met korte responstijden, de uitval-
tijd wordt zo kort mogelijk gehouden

✓ Uitvoer van werkzaamheden door professionele en 
geautoriseerde monteurs

✓ Werkzaamheden worden verricht tegen geredu-
ceerd uurtarief

✓ Over de tarieven worden geen toeslagen berekend 
buiten kantooruren

✓ Registratie in ons systeem, u wordt minimaal eens 
per jaar vrijblijvend voor onderhoud ge�nformeerd

✓ Facturering uitsluitend op basis van nacalculatie. Er 
worden enkel kosten in rekening gebracht voor de 
daadwerkelijk gebruikte materialen, onderdelen en 
gemaakte uren

✓ Geen voorrijkosten binnen Nederland
(m.u.v. van de Waddeneilanden)

✓ Milieusparende afvoer van restmateriaal zonder 
extra kosten

✓ Kosteloos ter beschikking stellen van een bruik-
leencompressor in het geval dat herstel niet ter 
plaatse uitgevoerd kan worden

✓ Mogelijkheid tot het kosteloos verlengen van de 
garantietermijn van een machine en/of installatie

✓ Eventuele garantie overname op een elders 
aangeschafte machine 

C. Total Care

✓ 24 uurs service met korte responstijden, de uitval-
tijd wordt zo kort mogelijk gehouden

✓ Uitvoer van werkzaamheden door professionele en 
geautoriseerde monteurs

✓ Registratie in ons systeem, u wordt minimaal eens 
per jaar vrijblijvend voor onderhoud ge�nformeerd

✓ Geen voorrijkosten binnen Nederland
(m.u.v. van de Waddeneilanden)

✓ Milieusparende afvoer van restmateriaal zonder 
extra kosten

✓ Kosteloos ter beschikking stellen van een bruik-
leencompressor in het geval dat herstel niet ter 
plaatse uitgevoerd kan worden

✓ Mogelijkheid tot het kosteloos verlengen van de 
garantietermijn van een machine en/of installatie

✓ Voor een vast bedrag per maand voert CST het 
ouderhoud, reparaties en evt. vervangingen uit

✓ Keuringskosten en afvoerkosten zijn voor rekening 
van CST

✓ Bij groei of inkrimping van uw bedrijf plegen wij 
aanpassingen aan uw installatie zonder dat hier 
ingrijpende investeringen aan vast zitten

✓ Met regelmaat komt er een servicemonteur bij u 
langs

1. Kies een overeenkomst die bij uw bedrijf 
past (A, B of C)

2. Tijdens de overeenkomstperiode bent u 
verzekerd van onze service en onderhoud

3. Totale ontzorging voor uw installatie!


