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U bent (sinds kort of al langere tijd) in bezit van een tourniquet of een 
billentikker. Wij hopen dat u veel plezier heeft van uw toegangssysteem en wij 
willen er natuurlijk graag voor zorgen dat dit zo blijft! Daarom bieden wij u het 
Geran Access Products Onderhoudscontract aan.

Wat houdt het Geran Access Products Onderhoudscontract 
in?
Het Geran Access Products Onderhoudscontract is gericht op het eenvoudig zelf vervangen 
van een defect onderdeel. 
U heeft de onderdelen op voorraad liggen en u kunt deze zelf met de online instructies snel 
vervangen. U hoeft dus niet op een monteur te wachten en u bespaart dan ook op deze 
kosten. U kunt direct zelf het defecte onderdeel vervangen. 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om jaarlijks een monteur naar uw tourniquet of billentikker 
te laten kijken. Tijdens dit onderhoud wordt uw tourniquet of billentikker getest op een juiste 
en veilige werking. Daarnaast wordt het mechanische en/of elektrische gedeelte aan de hand 
van een checklist gecontroleerd op de aanwezigheid van defecten die onmiddellijke aandacht 
vereisen, maar ook op symptomen die duiden op een komend defect. Alle componenten 
worden getest en indien nodig gereinigd. Indien er defecte onderdelen aangetroffen worden, 
zullen deze na overleg vervangen worden tegen de op dat moment geldende prijzen.

Wat zijn de kosten van een onderhoud-/
serviceovereenkomst?
De contractprijs voor 1 monteursbezoek per jaar bedraagt € 295,-, excl. BTW

Daarnaast adviseren wij u de volgende onderdelen voor uw tourniquet of billentikker op 
voorraad te hebben: 

* TTLMSAF Rotalok® waist height tourniquet mechanisme - fail safe
* TSM3FSAF Rotalok® full height tourniquet mechanisme - fail safe 
* TS-CPFSAF Rotalok® tourniquet sturing fail safe        
* TURTL-FSAF Plugin module voor tourniquet

Laat ons weten welke onderdelen u op voorraad zou willen hebben.
Wij voorzien u graag van een offerte op maat!



Geran Access Products

ONDERHOUDSCONTRACT
De beste zorg voor uw toegangssysteem!

Butaanstraat 23
7463 PG Rijssen

+31 548 725 287
info@geran-access.com

Opmerkingen:
• Bij grote reparaties of wanneer de kosten voor het vervangen van onderdelen hoger dan 

€ 50,- zijn, zal vooraf overleg plaatsvinden en eventueel een offerte uitgebracht worden
• Geran Access Products BV voert uitsluitend onderhoud uit aan de door haar geleverde 

producten
• Het onderhoudscontract zal jaarlijks automatisch, tot wederopzegging, met 1 jaar 

verlengd worden. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor het aflopen van het 
contract ingediend te worden. 

• Voor elke bijkomende tourniquet of billentikker wordt € 95,- extra in rekening gebracht
• Onderhoudsbeurten worden in de maand januari van het desbetreffende boekjaar 

gefactureerd en zullen in datzelfde jaar door onze technische afdeling worden 
uitgevoerd

• Alleen opdrachten waarvan de factuur binnen de afgesproken betalingstermijn voldaan 
is, kunnen door ons worden ingepland. 

• Storingen dienen schriftelijk te worden ingediend via de contactpagina op onze 
internetsite www.geran-access.com/contact 

• monteursbezoek is alleen mogelijk in Nederland 
• Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, prijswijzigingen voorbehouden

Indien u gebruik wilt maken van het Geran Access Products Onderhoudscontract kunt u 
onderstaande gegevens invullen en dit formulier, voorzien van uw handtekening, aan ons 
retourneren. Aansluitend ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging.

Gewenst onderdeel
Bezoek monteur volgens 
Onderhoudscontract: _________________
TTLMSAF: __________________________
TSM3FSAF: _________________________
TURTL-FSAF: ________________________ 
TS-CPFSAF: _________________________

Voor akkoord
Opdrachtgever: ______________________
Adres: _____________________________
Postcode + Plaats: ____________________

Contactpersoon onderhoud: ____________
Telnr. contactpersoon:  ________________

Naam (in blokletters): _________________
E-mail: ____________________________
Datum: ____________________________

Handtekening:


