atie

rm
Info

Kalibratie en service van meetinstrumenten op locatie

Info 2014

Kalibratiebus

1

Mobiele werkplaats bij u voor de deur
Kalibratiebus legt de nadruk op de instandhouding en kalibratie van meetinstrumenten voor de
warmte-, koude- en klimaatbranche.
Met een goed geoutilleerd mobiel laboratorium komen wij voor onderhoud en kalibratie van uw
meetinstrumenten op locatie. Het grote voordeel voor u is, dat de instrumenten meteen weer
voor u beschikbaar zijn en geen onnodige tijd aan heen- en weer verzendingen verloren gaat. Alles
wordt ter plaatse weer compleet afgeleverd.

Compact en hoogwaardig mobiel laboratorium
De Kalibratiebus is een compact, hoogwaardig en compleet uitgerust mobiel laboratorium. Op een
relatief kleine oppervlakte hebben wij de meest voorkomende kalibratie grootheden geïnstalleerd om u
op efficiënte wijze snel van dienst te kunnen zijn.
Alle referentiemiddelen, die wij gebruiken, zijn voorzien van een RvA of gelijkwaardig certificaat. Op de
kalibratiecertificaten staan deze vermeldt.

Begrijpelijke rapportage met conclusies
Openheid is voor ons een belangrijk goed. Onze kalibratiecertificaten geven alle informaties en waarden,
waardoor u een goed geïnformeerd beeld krijgt van de werkelijk technische staat van uw instrumenten.

Samenwerking met u en uw leveranciers
Een goede onderlinge samenwerking tussen u, uw leverancier van de instrumenten en ons is de
basis van een efficiënte en goede instandhouding van de instrumenten. Kleine reparaties kunnen dan
ter plaatse verantwoord worden uitgevoerd.

De Kalibratiebus bevat veel mogelijkheden
De Kalibratiebus bevat de meest voorkomende grootheden. De mogelijkheden binnen ons centraal
laboratorium zijn bijna oneindig, mede door de goede samenwerking met een aantal leveranciers.
Voor echte „specials“ hebben wij meer tijd nodig.
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Instrumenten Beheer voor U
Kalibratiebus heeft speciale software om onderhoud, reparatie en kalibratie op efficiënte wijze uit te
voeren. Vanuit deze software worden uw instrumenten periodiek opgeroepen voor herkalibratie.
Deze, voor u kostenloze administratie, is een waarborg dat uw instrumenten in stand gehouden
kunnen worden.

Komen alle merken in aanmerking
Door beschermende maatregelen van de fabrikant kunnen niet alle merken gerepareerd of
gejusteerd worden. In voorkomende gevallen moeten ook wij wel eens nee zeggen. Kalibreren kan
bijna altijd.

Wat doet Kalibratiebus voor U
Wij werken met een goed tijdschema en willen graag vooraf weten, welke instrumenten behandeld
moeten worden. Daarvoor zetten wij vooraf alle instrumenten in de database om zo snel mogelijk
de instrumenten weer aan u te overhandigen.
Kalibratiebus komt op de met u afgesproken datum / tijdstip op locatie. De technicus bespreekt met
de contactpersoon de uit te voeren werkzaamheden. Een prijsopgave wordt gedaan.
In geval van extra kosten wordt ter plekke met u de zaak besproken.
Bij afkeur bent u geheel vrij om een keuze te maken voor nieuwlevering.

Een relatie begint met goede afspraken
Een goede relatie begint met goede en heldere afspraken. Onze afspraak begint bij het invullen van
de inputlijst, welke de basis vormt voor verdere afspraken.
De offerte is na goedkeuring beiderzijds de prijsafspraak. Geldig voor het lopende jaar.
Desgewenst wordt deze weer voor de volgende periode verlengd.
De service-afspraak bestaat uit een lijst met de betreffende meetinstrumenten, de prijsafspraak en de
geplande service / kalibratie data.

Gelijkwaardige vervanging (bij afkeur)
Wij hebben gelijkwaardige instrumenten voor directe vervanging of nieuwlevering vanuit de
Kalibratiebus en tegen zeer concurrerende prijzen. Desgewenst kunnen wij vooraf met u hierover
prijsafspraken maken.
Kalibratiebus respecteert de merkenkeuze van haar relaties.

Voor kalibratie aan huis geldt een minimum
Voor kalibratie aan huis geldt een minimum (€ 450,- netto). Wordt het minimum niet gehaald, heeft u 2
mogelijkheden:
- Voorrijdkosten (€ 75,- netto) betalen
- Opsturen naar ons centrale laboratorium zonder extra kosten (doorlooptijd <5 werkdagen).
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Kalibratie mogelijkheden
Het mobiele laboratorium is uitgerust met een groot aantal kalibratie grootheden met een uitgebreid
bereik. Wij streven ernaar om de grootheden en bereiken gelijk te krijgen met uw wensen.
Wij beschouwen een grootheid / concentratie pas beschikbaar, indien wij dit voor de gewenste keuringeisen, zoals SCIOS, BRL etc., bewijsbaar op orde hebben. Op de kalibratiecertificaten staan niet alleen
de meetwaarden, maar ook de middelen en certificaten vermeld. Per gemeten waarde wordt een resultaat gegeven, zodat u een compleet inzicht krijgt van het meetinstrument.
Op dit moment hebben wij gerealiseerd:
Rookgasanalyse

Zuurstof (O2), koolmonoxide (CO) waterstof (H2) compensatie, Stikstofoxiden (NOx),

Druk

(Verschil)druk, schoorsteentrek, vacuum

Temperatuur

Lucht- en vloeistoftemperatuur, InfraRood, warmtebeeld camera’s

Vochtigheid

Relatieve luchtvochtigheid, dauwpunttemperatuur, materiaalvocht

Luchtsnelheid

Luchtsnelheid en luchtdebiet

Waterflow

Drukgebaseerde waterflow en waterdebiet

Gasdetectie

Persoonlijke bescherming en stationaire gasdetectie

Gewicht

Gewichten met nauwkeurigheid M1

Elektrisch

Elektrische handmeters met spanning (V) ac/dc, stroomsterkte (Amp) ac/dc,
weerstand, capaciteit, frequentie, temperatuur

Momentsleutels

Kracht / torque van momentsleutels

Verkoop van meetinstrumenten
Het hoofddoel van Kalibratiebus is service en kalibratie van meetinstrumenten. Wij willen voor onze
relaties ook mogelijkheden bieden voor nieuwlevering van hoogwaardige instrumenten, welke veelal
direct vanuit de servicebus geleverd en gekalibreerd kunnen worden.
Deze producten zijn voor het grootste deel afkomstig van de met ons samenwerkende leveranciers.

Rookgasanalyse

Gasdetectie

Rookgasanalyse

Gasdetectie

Drukmeting

Gasveiligheid

Koeltechniek

Elektrisch

Gereedschap

Koeltechniek

Waterkwaliteit

Applicaties

Koeltechniek

Klimaatmeting

Special tools
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(Verkorte) leveringvoorwaarden
Verkoop en levering
Deze verkorte opgave bevat een globale weergave van de volledige tekst van de voorwaarden voor de instrumentenbranche, zoals uitgegeven
door de Vereniging Federatie Het Instrument te Amersfoort.
Alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en wederpartij worden dan ook uitsluitend door de volledige tekst bepaald, waarvan desgevraagd
een exemplaar wordt toegezonden.
1. Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen leverancier en wederpartij. Afwijkingen alleen schriftelijk.
Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Koopwetten 1964 (EWIK, Stbl. 1971 nr. 780). Toepasselijkheid van
andere Algemene Leveringsvoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Aanbiedingen/Overeenkomst
Tenzij anders aangegeven blijven aanbiedingen 30 dagen geldig. De leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden
gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven.
De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de order door de leverancier of na uitdrukkelijke acceptatie door de
wederpartij van het bindende aanbod.
De leverancier is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen en/of ten uitvoering derden in te schakelen.
Jaarafspraken, schriftelijk door ons bevestigd, hebben een geldigheid van 1 januari t/m 31 december.
3. Prijzen
Prijzen zijn gebaseerd op alle in-/externe kostprijsfactoren en op levering aan bedrijf van wederpartij, exclusief B.T.W. en exclusief montage
en inbedrijfstelling. Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.
4. Levering en levertijd
Levering binnen Nederland franco bedrijf wederpartij tenzij anders aangegeven. Leveringstijdstip is het moment van aflevering bij wederpartij,
of het moment, waarop goederen ter beproeving/inspectie gereed staan. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nimmer recht
op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te melden aan de leverancier.
Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Transport/Emballage
De wijze van transport wordt door leverancier als goed koopman bepaald en geschiedt in beginsel voor zijn risico. Transport is verzekerd.
Kosten van kleine verzendingen kunnen gefactureerd worden. Uitsluitend in goede staat geretourneerde duurzame emballage wordt
teruggenomen.
6. Overmacht
In geval van overmacht heeft de leverancier het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een
nieuwe regeling te treffen.
7. Garantie
De leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde, tot 12 maanden na levering (inclusief zichtperiode), tenzij anders
aangegeven. De bepalingen van de leverancier zijn hierbij leidend. Bij garantiewerk buiten bedrijf van de leverancier kunnen de extra (reis-,
verblijfs-, bijzonder transport- en/of beproevings-)kosten worden doorberekend. Garantie vervalt indien de wederpartij de goederen onjuist
heeft gebruikt c.q. heeft gerepareerd of laten repareren. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.
8. Retentierecht
De leverancier heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der
goederen berust bij de wederpartij.
9. Aansprakelijkheid
Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Onze aansprakelijkheid wordt
mede beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen en is beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
Voor het overige vrijwaart de wederpartij leverancier tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.
10. Reclames
Reklames/klachten dienen binnen acht dagen na (af)levering door de leverancier te zijn ontvangen. Retournering alleen met voorafgaande
toestemming van de leverancier en met inachtneming van het in de Retourgoederencondities van Kalibratiebus bepaalde. Deze Retourgoederencondities worden desgevraagd toegezonden.
11. Eigendom
De leverancier behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten terzake van alle verstrekte documentatie, tekeningen, software, etc.
uitdrukkelijk voor. Eventuele inbreuk op rechten van derden waarmee de wederpartij wordt geconfronteerd, moeten onmiddellijk worden
gemeld bij de leverancier. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle geleverde goederen onvervreemdbaar eigendom van de leverancier. De leverancier krijgt ingeval van be- of verwerking, vermenging, mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed.
De wederpartij dient ingeval van doorverkoop mee te werken aan cessie.
12. Betaling, rente en kosten
Tenzij anders aangegeven geldt betaling uiterlijk 30 dagen na factuur- datum op een daartoe aangewezen bank/girorekening. Primaire
verrekening met de verschuldigde interest en invorderingskosten. Na verloop hiervan heeft de leverancier het recht om 1,5% rente per
(deel van) maand te berekenen. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.
13. Annulering
De wederpartij kan de overeenkomst annuleren indien de leverancier haar leveringsplicht niet in redelijke termijn kan voldoen.
14. Geschillen
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, tenzij de leverancier anders verkiest.
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