A.P. van den Berg Serviceplan
Bespaar geld en tijd, verzeker uw apparatuur van continuïteit.
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minder stilstand van uw apparatuur
zelf nooit meer diep in de techniek van uw systeem hoeven duiken
alle disciplines bij elkaar om problemen snel te verhelpen
duidelijkheid vooraf; vaste prijzen voor standaard beurten en inspecties
financieel voordeel met het driejarig Serviceplan

creating tools that move your business
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Bespaar geld en tijd, verzeker uw apparatuur van continuïteit.
uw wens telt

A.P. van den Berg vindt service erg belangrijk. ‘Service’ wordt
omschreven als ‘alles wat een onderneming doet voor een
klant na een aankoop’. Bij A.P. van den Berg is dit veel. Niet
voor niets werken twintig jaar oude units nog altijd goed. Het
Serviceteam van dé specialist in bodemonderzoekapparatuur
staat altijd voor u klaar voor het verlenen van service aan uw
sondeersysteem. Waar u maar wilt. Wilt u dat de servicemonteurs bij u op locatie komen of rijdt u liever naar de werkplaats
van A.P. van den Berg in Heerenveen? A.P. van den Berg is erg
flexibel en komt graag aan uw wensen tegemoet.

stilstandpreventie en verlengde levensduur

Met het Serviceplan van A.P. van den Berg zal in uw sondeersysteem nooit verregaande slijtage plaatsvinden. Eventuele
slijtage wordt immers tijdig opgemerkt en binnen korte termijn
hersteld. Dit zorgt voor minder stilstand van uw apparatuur en
uiteindelijk voor een tijd- en geldbesparing. Ook verlengt u de
levensduur van uw systeem.

Serviceplan tot 30% voordeliger

standaard de beste zorg

Het meeste voordeel ervaart u met het driejarig Serviceplan
van A.P. van den Berg. Het Serviceplan is een duidelijk omschreven standaard pakket onderhoudswerkzaamheden tegen
een voordelig jaarlijks vast tarief.
Het Serviceplan bevat een standaard inspectie halverwege elk
jaar en een standaard onderhoudsbeurt aan het einde van elk
jaar. Tijdens de standaard inspectie wordt de hydraulische olie
geanalyseerd en worden er meer dan 20 belangrijke componenten van uw systeem gecontroleerd op slijtage. Op basis van
nacalculatie verhelpt de servicemonteur, uiteraard in overleg
met u, direct kleine problemen. U ontvangt tevens een rapport
met onderhoudsaanbevelingen.
Deze aanbevelingen kunnen een halfjaar later tijdens de standaard onderhoudsbeurt, of eerder als dat nodig is, opgevolgd
worden. Als onderdeel van de standaard beurt vult het Serviceteam, indien nodig, ook diverse vloeistoffen bij en vervangt het
diverse onderdelen, zoals filterelementen en slijtdelen van de
vangklem en eventuele rupsen. Extra reparaties kunnen ook
weer op basis van nacalculatie uitgevoerd worden.

Kiest u voor het Serviceplan van A.P. van den Berg, dan profiteert u niet alleen van de positieve uitwerking op uw apparatuur. Ook in uw portemonnee werpt het zijn vruchten af. Ten
opzichte van losse inspecties en onderhoudsbeurten geniet u
namelijk van een voordeel oplopend tot maar liefst 30%! En
mocht tijdens de onderhoudsbeurt blijken dat extra reparatie
noodzakelijk is, dan ontvangt u ook nog eens een korting van
10% op het materiaal dat A.P. van den Berg hiervoor gebruikt.

losse inspecties en onderhoud

Uiteraard kunt u ook een losse onderhoudsbeurt of inspectie
laten uitvoeren op het moment dat dit noodzakelijk of wenselijk is. A.P. van den Berg voert een standaard onderhoudsbeurt of inspectie tegen een vaste prijs uit. Zo is het voor beide
partijen helder en worden vervelende misverstanden achteraf
voorkomen. Is extra reparatie noodzakelijk en wordt het een
grote kostenpost, dan ontvangt u vooraf een prijsindicatie.
Niets is zo vervelend als onduidelijkheid over de prijs. In vergelijking tot het Serviceplan profiteert u met de losse inspecties
en onderhoudsbeurten helaas niet van het voordeel van 30%
en de 10% korting op het materiaal.
Tevens mist u het voordeel van het Serviceplan dat kleine problemen tijdig worden gesignaleerd. Een kleine complicatie kan
hierdoor leiden tot een veel ingrijpender en kostbaarder probleem dat door preventief onderhoud voorkomen had kunnen
worden. Des te meer reden dus om te kiezen voor het Serviceplan.
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