
Bedrijfsnaam
Adres + nr.
Postcode + plaats
T.a.v. de heer ….
emailadres

blad 1 van 4

Uw referentie : Revisie …
Onze referentie : ………….
Datum : ………….
Contact persoon : ………….

Geachte heer de …..,

Bijgaand de rapportage m.b.t. het reviseren van de Speck vacuümpomp, type VU80-41-10
met serie nummer ……. e.e.a. inclusief grondplaat, e-motor, koppeling en beschermkap.

De pomp is bij u afgehaald en in onze werkplaats gedemonteerd, schoongemaakt en
geïnspecteerd

Bevindingen:

De Mechanical Seals zijn beide door vervuiling ingesleten en hebben waarschijnlijk langdurig gelekt.
Door het langdurig lekken van de Mechanical Seals en mogelijk invloeden van buiten af, zijn de lagers
ernstig vervuild. De pomp is ernstig aangetast door inslijting, uitwassing, put corrosie etc.
De E-motor is doorgebrand. Bij demontage was dan ook te zien dat het aansluitblok met de bekabeling
zwart geblakerd is door sluiting, tevens kwam er water uit de E-motor. Van de koppeling helften zijn de
pennen beschadigd. Dit kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld mis uitlijning.

Gezien de schade aan zowel de motor als de pomp in zijn diverse onderdelen, is revisie niet meer
lonend. Derhalve bieden wij u een compleet nieuwe pomp unit aan te bieden gelijk aan uw oude
unit.  Deze bestaat uit de pomp, e-motor, koppeling, fundatie en beschermkap.

De prijs voor het leveren van een identieke complete pompset bedraagt € ……..,=

Verkoopvoorwaarden:
Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Franco uw adres ………., niet afgeladen.
Levertijd : 2 tot 3 weken na opdracht.
Betaling : Binnen 30 dagen netto na facturatie, mits geaccepteerd door onze debiteuren

  verzekeraar.
Geldigheid : Deze aanbieding is geldig tot 60 dagen na dagtekening.

* Mocht u onverhoopt niet in willen gaan op onze offerte, zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten
voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie, rapportage en afvoeren zijnde € …..  in rekening
brengen.

M. Dotingalaan 47
1381 EZ Weesp
T  0294 - 457712
F  0294 - 457713
E  info@pompdirect.nl
www.pompdirect.nl

Bankrelatie: ABN AMRO 425779459 BTW nummer: NL119683271B01 K.v.K nr. 32141174 Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel



Ik vertrouw u hiermee van dienst te zijn, en zien met belangstelling uw reactie tegemoet. Zijn er
nog vragen of opmerkingen dan ben ik bereikbaar op tel. 0681990344

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

Foto’s van de bevindingen ZOZ.






