
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 ………..,

Conform onze algemene voorwaarden ontvangt u hierbij de rapportage m.b.t. het reviseren van
de Sterling pomp type CEHB 3601 AF.2AT.4B.4H het serie nummer is onbekend.

Wij hebben de pomp in …… opgehaald en in onze werkplaats gedemonteerd, schoongemaakt
en geïnspecteerd.

Bevindingen:

De pomp is inwendig ernstig vervuild. De aanzuigwaaier zat vol met vervuiling. Vermoedelijk is door de
vervuiling de pomp in zijn diverse onderdelen ernstig beschadigd. Alle Carbon en Sic. lager en asbussen
zijn ingesleten en beschadigd. Van het  schoepenwiel zijn alle vane’s afgebroken. Hierdoor is de inslijting
van de tussenstukken verergerd.

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

Overzicht revisie:

 Pomp afgehaald
 Demontage & Schoonmaken
 Inspectie en rapportage
 Vervangen van het schoepenwiel
 Vervangen van alle carbon en Sic. Lager / as bussen
 Vervangen van de O-ringen, pakkingen, keerringen etc.
 Vervangen van de lagers E-motor
 Vervangen van kleindelen
 Montage en afpersen op 1.5 x de werkdruk
 Coaten
 Controle en eindinspectie.
 Afleveren

De prijs voor het reviseren van de pomp als omschreven bedraagt  € …….,=

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



Verkoopvoorwaarden:
Prijsstelling : Netto, excl. B.T.W. en verpakking op basis van onze algemene voorwaarden.
Levering : Franco uw adres in ……, niet afgeladen..
Levertijd : 3 á 4 werkweken na opdracht, o.o.v.
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 aanbieding m.b.t. het reviseren van de pomp,
dan zullen wij de tot nu toe gemaakte kosten voor transport, demontage, schoonmaken, inspectie,
rapportage en afvoeren van de oude delen, zijnde € …..,= 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






