
  

SAMENWERKEN 
 

Aqualectra gaat voor langdurige relaties. 

Daarom staan uw wensen bij ons voorop.  

Wij proberen met onze activiteiten naadloos 

aan te sluiten op uw processen.  

 

Wij denken graag met u mee, over bijvoorbeeld 

standaardisatie van het proces of het 

optimaliseren van de doorloop- en/of 

levertijden.  

 

Wij gaan, in onze samenwerking met u, tot het 

uiterste om te functioneren als een verlengstuk 

van uw organisatie.  

UW VOORDELEN 

 

 Maximaal rendement van uw installaties 

 Voorkom onnodige kosten en stilstand van uw 

installaties 

 Mogelijkheid om contracten te combineren om  

zo de best passende service te creëren 

 Verleng de levensduur van uw installaties 

 Hoge ROI (Return Of Investment) 

 Bij onderhoud wordt stilstand van uw installaties 

in overleg met u gepland 

VOORKOM UITVAL 
EN EXTRA KOSTEN 
 

Een maximaal rendement uit uw installaties behalen, 

gaat alleen als deze optimaal functioneren. Om dit zo 

optimaal mogelijk te behouden is (preventief) 

onderhoud aan uw installatie van wezenlijk belang.  

Aqualectra helpt u uitval van uw installatie te 

voorkomen door vroegtijdig potentiële problemen te 

herkennen en te herstellen. 

SERVICE & ONDERHOUD 

Aqualectra houdt uw installatie in top conditie 

COMBINEREN IS PROFITEREN 

Door het afsluiten van een Service & 

Onderhoudscontract bij Aqualectra bent u verzekerd 

van een maximale beschikbaarheid van uw 

elektronische installatie. Wij bieden u een aantal 

verschillende Service & Onderhoudscontracten aan. 

Deze kunt u, indien gewenst, combineren of uitbreiden.  

 

Mogelijkheden bij Service en Onderhoudscontracten: 

 Onderhoud enkele ACB uitrijdbaar 

 Voorinspectie van de verdeler,  

incl. thermografische inspectie en verkort rapport 

 Consignatiedienst 24/7 

 Ontzorgen; overnemen planning voorinspectie en 

algemeen onderhoud 
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 Aanbieding Service & Onderhoudscontract 

eventueel in combinatie met storingscontract 

 Nulpuntmeting 

 Afstemming planning  

 Inspectie voorafgaand aan het onderhoud 

 Rapportage 

 Bespreken rapportage  

 Reservering materialen  

 Periodiek onderhoudsbezoek 

 Bij storing belt u ons 0800 nummer  

 

Om bij calamiteiten de uitval van uw installatie tot 

een minimum te beperken, kan het noodzakelijk zijn 

om voor u essentiële componenten op voorraad te 

houden. Dat kan op drie manieren: 

 Uit onze magazijnvoorraad  

 Uit een consignatievoorraad 

 Uit een voorraad op locatie 

SERVICE & ONDERHOUD 
Aqualectra geeft u persoonlijke aandacht 

ONZE DIENSTEN 
 

U kunt bij ons de volgende diensten afnemen: 

● Service & Onderhoud 

● Consignatiedienst 

● Buitendienst 

Wij rekenen graag voor u uit wat de jaarlijkse 

kosten voor onderhoud zijn en welke 

besparingen een Service & 

Onderhoudscontract  kan opleveren. 

 

Indien er onvoorzien een probleem ontstaat aan 

uw installatie, dat tot uitval van uw 

productieproces leidt en u bij ons een Service & 

Onderhoudscontract heeft afgesloten, kunt u 

aanvullend gebruik maken van onze 24-uurs 7 

dagen per week consignatiedienst. Hierbij wordt 

onvoorziene stilstand door calamiteiten zo 

spoedig mogelijk door onze 

buitendienstmonteurs opgelost.  

WERKWIJZE  

NORMEN & CERTIFICATEN 
Onze buitendienst monteurs zijn allen VCA-gecertificeerd en getraind op gebied 

van NEN3140. 

 

Aqualectra is in het bezit van ISO9001, UL en CSA certificering op verschillende 

producten. Daarnaast heeft Aqualectra een actief MVO beleid, is  

CO2-prestatieladder niveau 3 gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. 

 

 

WIJ STAAN VOOR U KLAAR 

Onze buitendienstmonteurs zijn voor u 

beschikbaar voor eventuele inspecties of 

werkzaamheden op locatie. Hierbij kunt u denken 

aan uitbreidingen en wijzigingen in uw 

besturingskasten of verdeelinrichtingen. Ook het 

maken van een thermografisch rapport behoort tot 

de mogelijkheden. Al onze buitendienstmonteurs 

beschikken over een volledig uitgeruste 

serviceauto en zijn opgeleid, ervaren en  

VCA-gecertificeerd.  

Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met: 
 

Alex Peschar 
Servicemanager 

Warmtebeeld van een verdeler met zekeringshouders 
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