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

blad 1 van 3

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

Geachte heer ……….,

Naar aanleiding van het verwijderen en inspecteren van de Landustrie pomp met Tag Nr. P702A,
hebben wij het genoegen u conform onze algemene voorwaarden (in bijlage), de onderstaande
aanbieding te mogen maken.

Bevindingen;

De pomp is in zijn geheel ernstig vervuld door aanslag en aangetast door corrosie. De waaier is in goede
staat, daar het een recent gemonteerde bronzen waaier betreft. De pompas is op diverse plaatsen ernstig
aangetast door putcorrosie. De asbus is t.h.v. de stopbuspakking ernstig ingesleten. Het lager aan de
pompzijde is volledig stuk gelopen. De pompas kan dan ook enkele millimeters axiaal bewegen. Van de
E-motor, hebben de lagers dermate veel speling dat deze buiten de maximale toelaatbare tolerantie vallen.
Van de koppeling is het elastomeer uitgedroogd en vertoond diverse scheurtjes. Het lagerframe heeft t.h.v.
de adapterring een scheur, maar dit heeft verder geen consequenties voor de revisie en standtijd van de
pomp.

Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervang delen hebben wij verder geen bijzonderheden
aangetroffen.

Overzicht revisie :

 Uitbouwen pomp op locatie
 Transport …….. - Uitgeest
 Demontage en schoonmaken
 Inspectie en rapportage
 Vervangen van de pompas (Duplex)
 Vervangen van de asbus (316ss)
 Vervangen van de waaiermoer (316ss)
 Vervangen van de pomp lagers
 Vervangen van de motor lagers
 Vervangen van de stopbuspakking
 Vervangen van alle afdichtingen
 Vervangen van het koppeling rubber
 ZOZ
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 Montage
 Coaten
 Controle en eindinspectie
 Transport Uitgeest Vuren
 Inbouwen pomp
 Montage motor en leidingwerk
 Testen en afname pomp.

De prijs voor alle bovenstaande omschreven acties bedraagt € ……,=

Verkoopvoorwaarden:
Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Als beschreven.
Levertijd : 2 tot 3 weken na schriftelijke 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 m.b.t. het reviseren van uw pomp, zullen
wij de tot nu toe gemaakte kosten voor uitbouwen, transport, demontage, schoonmaken, inspectie
en rapportage te weten € ……,=  in rekening brengen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan zijn wij bereikbaar op tel. 0294-457712

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

Foto’s van de bevindingen ZOZ.



Enkele foto’s van de bevindingen;

Pomp aangetast door corrosie Bronzen waaier in prima staat.

Scheur in frame adapter Pakkingkamer vervuild door aanslag

Pompas, ernstig aangetast door Binnenring lager, ernstig ingesleten.
putcorrosie.

Waaier spie, ernstig aangetast door Asbus, ernstig ingesnoerd.
corrosie.


