
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……..,

Met dit schrijven ontvangt u de rapportage m.b.t. het reviseren van de dompelpomp, fabrikaat Flygt,
model 3057.181-0360379

Wij hebben de pomp opgehaald waarna deze is gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd.

Bevindingen:

De pomp was inwendig ernstig vervuild met aanslag van medium resten. De pers flens was dan ook
aanzienlijk dicht geslipt. De Mechanical Seals van de pomp zijn door vervuiling volledig stuk gedraaid.
De keramische Glijvlakken zijn allen gebroken. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door thermo shock.
Ook kan dit zijn veroorzaakt door bevriezing, daar wij ijs restanten in de E-motor hebben aangetroffen.
Door het gaan lekken van de Mechanical Seals, is er olie weggelopen en is er medium en olie in de
E-motor gekomen. De E-motor is dan ook verbrand en meet volledig sluiting.

Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervangdelen hebben wij verder geen bijzonderheden
meer aangetroffen.

Gezien de schade aan de pomp, de benodigde onderdelen, reparaties en de kosten m.b.t. het
repareren van de pomp is revisie niet lonend.

De prijs voor een identieke nieuwe pomp bedraagt € ……..,=

Verkoopvoorwaarden:
Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Franco uw adres in ……., niet afgeladen.
Levertijd : Ca. 1 week 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 m.b.t. het reviseren of aanschaf, dan
zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie,
rapportage en afvoer van de pomp, te weten € ….,=  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



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

Met vriendelijke groet,
Pompdirect

Op de volgende bladzijden vind u de foto’s van de bevindingen.




