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De voordelen van een service-contract 
 
• Professioneel Compressor Onderhoud 

Door professioneel onderhoud uit te voeren conform de voorschriften van de fabrikant kan de 
betrouwbaarheid van uw compressor aanmerkelijk worden verhoogd. 

  
• 24/7 Onderhoud en reparatie aan uw compressor 

Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar. 
 
• Ervaren en deskundige compressor monteurs 

De servicemonteurs van Compressoren.nu hebben een gedegen basisopleiding in de techniek 
aangevuld met interne en externe opleidingen bij vrijwel alle bekende compressor fabrikanten. 

  
• Hoge kwaliteit met originele onderdelen 

Om de kwaliteit van de onderhoudswerkzaamheden te garanderen maken wij uitsluitend gebruik van 
fabriek originele onderdelen of onderdelen van gelijkwaardige of betere kwaliteit.  

  
• 10% Korting op materialen 

U ontvangt 10% korting op alle materialen die worden gebruikt binnen het preventief onderhoud én 
het correctief onderhoud. 

 
• Volledige garantie 

Geen voorrijkosten of arbeidsloon in geval van garantiewerkzaamheden gedurende de 
garantieperiode. 

 
• Opname van uw compressor in ons Compressoren.nu Service Systeem 

Te allen tijde is per installatie de volgende informatie direct inzichtelijk:  
- Complete onderhoudshistorie met data van uitgevoerde inspecties en onderhoud, inclusief de 

verbruikte materialen. 
- Gedetailleerde informatie van meest recent uitgevoerde werkzaamheden en urenstand. 
- Laatste staat van de machines en staat van de compressorruimte. 
- Data van geplande preventieve onderhoudswerkzaamheden.  
- Digitale documenten zoals handleidingen en onderdelenlijsten met exploded views voor alle relevante 

componenten van de installatie. 
- Beschikbaarheid van relevante onderdelen van deze installatie. 
- Uw installatie zal continu voldoen aan de laatste wettelijke normen. 
- Onderdelen voor de eerst opvolgende service beurt zijn altijd voor u op voorraad.  

  



 
 
Datum:  
Ons kenmerk:  
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Bijlage A: Locatie en installatie 
 
 
Locatie:     

 
 
                                            
Installatie 1:                    Schroefcompressor   
 Fabrikant  : 

  Type   : 
  Vermogen  : 
  Werkdruk  : 
  Bouwjaar  : 
  Serienummer  : 
  Draaiuren   : 

   Koeldrogerdroger : 
  Persluchtketel  : 
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Bijlage B: Tarieven service-contract 
 
Het vermeldde tarief is inclusief: 

• 1 x preventief onderhoudsbezoek  
• Werkuren voor preventief onderhoud 
• Voorrijkosten (km en reisuren) voor preventief onderhoud 
• 1-jaarlijkse NEN 3140 keuring indien van toepassing 

 
 
Service-tarief installatie 1, per bezoek       €  
1 x Preventieve onderhoudsbeurt minimaal 1 x per jaar of voor elk 4000h draaiuren interval van de 
compressor, hetgeen zich het eerst voordoet. 
 
 
Het tarief is exclusief: 

• Te gebruiken noodzakelijke serviceonderdelen en materialen zoals onder andere olie en filters. 
Deze worden op basis van nacalculatie aan u doorberekent.  

• Correctief onderhoud tijdens en buiten kantoortijden, onderdelen/ materiaalkosten en onderhoud 
in het weekend en op feest- en zondagen, zijn niet bij de prijs inbegrepen. Hiervoor gelden andere 
tarieven. Dit is alleen van toepassing buiten de garantieperiode. 

• Voorrijkosten (km en reisuren) voor correctief onderhoud  
 
Onze tarieven voor correctieve werkzaamheden en/of een bezoek dat niet valt onder de gebruikelijke 
contractvoorwaarden zijn als volgt: 

 Genoemde prijzen zijn Netto, exclusief BTW. 
  

Werkuren binnen normale werktijd € 78,00 per uur 
Kosten op basis van daadwerkelijke reistijd € 78,00 per uur 
Kilometervergoeding €   0,55 per kilometer 
Avondtoeslag +   50% 
Weekendtoeslag + 100% 
Hulpmaterialen gemiddeld per machine € 11,86 
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Werkzaamheden 

Om de kwaliteit en bedrijfszekerheid van uw installatie te kunnen garanderen en het risico van storingen te 
verminderen, zullen we minimaal 1 keer per jaar of elke draaiuren gerelateerde interval van de compressor 
(welke zich het eerst voordoet), tijdens kantooruren, preventief onderhoud komen plegen. 
 
De volgende werkzaamheden die uitgevoerd worden binnen dit onderhoudscontract zullen bestaan uit het 
controleren/inspecteren, voor zover van toepassing op uw installatie(s), van:  
 
Algemeen 

• Invullen en of aanbrengen van logboek documentatie 
• Afgifte van diverse keuringscertificaten volgens de NEN 3140  

 
Werkzaamheden onderhoud schroef compressor, inspectie en controle van: 

• Compressor tijdens bedrijf op juiste werking en draairichting 
• Terugslagklep op juiste werking 
• Staat binnenwerk terugslagklep 
• Olieniveau/-afzuiging/-stopventiel op juist niveau en werking 
• O-ringen, pakkingen en leidingen op lekkage 
• Pressosstaat/drukschakelaar op juiste werking 
• Bedrijfsurenteller op goede werking 
• Magneetventielen op juiste werking 
• Manchet /aanzuig ontlastklep op juiste werking 
• Trillingsdempers op goede werking 
• Oliepeilglas op goede staat 
• Veerveiligheden op juiste werking 
• Lagers elektromotor op goede staat 
• Elektrische bedrading conform NEN 
• Noodstop, op juiste werking  
• Inspectie voedingskabel, aarding en veiligheid schakelaar 
• Stroomopname op juiste werking elektromotor 
• Thermische beveiliging op juiste werking 
• Bedrijfstemperatuur op juiste waarde 
• Temperatuurregeling op juiste werking 
• Condensatoren 
• Koelluchtventilator op goede werking 
• Lucht/oliekoeler op goede werking 
• Koelwaterhoeveelheid op juiste hoeveelheid 
• Wateruittrede temperatuur bij 100% belasting 
• Warmtewisselaar op juiste werking 
• Koelinstallatie  
• Luchtuittrede temperatuur 
• Werking van de (automatische) condens aftap 
• Spanning V-snaren indrukkracht bij 4mm. 
• Manometer op juiste werking 
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• Veiligheidsventielen op juiste werking 
• NEN 3140 keuring  
• Koppelingen/leidingen op lekkages 
• Corrosie controle 
• Capaciteit  
• Vochtgehalte in de olie 
• Inspectie van beschermkappen  
• Controle van de aanwezigheid van de veiligheidspictogrammen 
• Aanvullen en controleren van de gebruiksdocumentatie 

 
Vervangen wanneer van toepassing: 

• Vervangen van olie 
• Vervangen of reinigen van filters/afscheiders 
• Vervangen van pakkingen en O-ringen 
• Interne en externe reiniging van de gehele installatie  
• Vervangen van alle door fabrikant aangeraden serviceonderdelen 
• Vervangen van alle niet goed functionerende onderdelen 

 
Werkzaamheden onderhoud koeldroger/filters. 

• Dauwpuntmeting 
• Koeler reinigen 
• Werking ventilator controleren  
• Gasklep controleren  
• Condens afvoer controleren  
• Controle en/of vervangen filters 
• NEN 3140 keuring  
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Voorwaarden servicecontract 

1. Een service-contract is voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd met 1 jaar tenzij u 2 maanden voor 
ingang van de nieuwe serviceperiode schriftelijk opzegt. 
 

2. De preventieve onderhoudsbeurten worden uitgevoerd tijdens kantooruren, van maandag t/m vrijdag 
tussen 8:30 en 17:00 (met uitzondering van feestdagen).  
 

3. Het service tarief van deze preventieve onderhoudsbeurten is inclusief voorrijtarief alleen op maandag 
t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur. 
 

4. Het service tarief is exclusief de te gebruiken noodzakelijke serviceonderdelen en materialen. Deze 
worden op basis van nacalculatie aan u doorberekent. 
 

5. Correctief onderhoud/reparatie werkzaamheden die niet vallen onder de garantievoorwaarden zijn niet 
inbegrepen in het service-contract tarief. Correctieve werkuren, voorrijkosten voor correctief 
onderhoud en benodigde onderdelen worden op basis van nacalculatie gefactureerd. 
 

6. Binnen een service-contract heeft u recht op 10% korting op alle materialen die gebruikt worden binnen 
het preventief onderhoud en het correctief onderhoud. 
 

7. In geval van storing zullen wij zo snel mogelijk, vaak nog dezelfde dag, doch uiterlijk binnen 24 uur na 
melding (weekend, feestdagen en avonduren niet meegeteld), aanvangen met de 
herstelwerkzaamheden. In spoedgevallen zullen wij in overleg direct een tijdelijke oplossing kunnen 
bieden. 

 
8. Facturatie van verleende correctieve diensten betrekking hebbend op deze overeenkomst zal uiterlijk 30 

dagen na oplevering plaatsvinden. Facturatie van het vermeldde tarief vindt plaats voorafgaand aan de 
uitvoering van de preventieve onderhoudsbeurt. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum 
voldaan te zijn.  
 

9. Wij behouden het recht eventuele plaatsgevonden prijsverhogingen aan u door te berekenen. 
Prijzen genoemd zijn in Euro en zijn exclusief btw. Dit zullen wij vooraf communiceren. 
  

10. Wanneer de huidige staat van onderhoud van uw installatie en omgeving nog niet bij ons bekend is zal 
bij het eerste preventieve onderhoudsbezoek extra aandacht besteed worden. Hierdoor kunnen er in 
bepaalde gevallen extra reinigings- of correctieve werkzaamheden worden berekend die niet binnen een 
standaard preventief onderhoudstarief vallen.  

 
11. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vrije en veilige toegang en werkomgeving waarin onze 

werkzaamheden door onze monteurs kunnen worden uitgevoerd.  


