
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 inspecteren van de Hidrostal pomp type C080-S01RD+CCM1M-G112 met
serie nummer ……., hebben wij het genoegen u conform onze algemene voorwaarden (in bijlage)
de onderstaande aanbieding te mogen maken.

Wij hebben de pomp laten ophalen en bij onze werkplaats laten afleveren, alwaar wij deze hebben
gedemonteerd, schoongemaakt en geïnspecteerd.

Bevindingen:

De waaier is ernstig aangetast door corrosie, inwassing en het materiaal is verpotlood. De Mechanical
Seals zijn ernstig ingesleten en volledig stuk gedraaid wat veroorzaakt is door het medium. Hierdoor is
er olie weggelopen en er is medium etc. bij de lagers gekomen,  waardoor de lagers geen afdoende
smering meer gehad hebben.
Buiten voorgaand genoemde en standaard slijt / vervangdelen, hebben wij verder geen bijzonderheden
aangetroffen.

Overzicht revisie:

 Transport …….
 Demontage & Schoonmaken
 Inspectie en rapportage
 Vervangen van beide Mechanical Seals
 Vervangen van de O-ringen, pakkingen, keerringen etc.
 Vervangen van de waaier
 Vervangen van de lagers
 Vervangen van kleindelen
 Montage en afpersen op 1.5 x de werkdruk
 Coaten
 Controle en eindinspectie.
 Afleveren in ……...

ZOZ

M. Dotingalaan 47
1381 EZ Weesp
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Bankrelatie: ABN AMRO 425779459 BTW nummer: NL119683271B01 K.v.K nr. 32141174 Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel



De asafdichting en de gietijzeren waaier hebben geleid tot het het defect gaan van de pomp. Binnen
dit type pomp is er een asafdichting beschikbaar van een betere kwaliteit en kan de waaier uitgevoerd
worden in RVS. Bijgaand geef ik u hiervan de meerprijzen wanneer dit meegenomen wordt in de
reparatie.

De prijs voor de reparatie met identieke onderdelen bedraagt € ……..,=

Meerprijs voor M-seal (sic/tungsten balgseal met inwendige veer) € …..,=

Meerprijs RVS waaier €   …..,=

Verkoopvoorwaarden:
Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Franco uw adres ……., niet afgeladen.
Levertijd : 1 tot 2 werkweken 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 van uw pomp, dan
zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor 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

ZOZ: Afbeeldingen van de bevindingen




