zondag 31 december 2017

Printplaat reparatie procedure

Printplaat controle procedure.
Indien een printplaat defect is, en de eigenaar van deze print kan niet meer terug vallen op
ondersteuning van de leverancier of fabrikant , kan VeTeTronics BV deze printplaat
analyseren. Dit gebeurt middels een vaste controle procedure, die binnen een uur kan bepalen
wat de reële mogelijkheden voor deze printplaat zijn.
De kosten voor deze controle procedure zijn 85,00 euro per aangeboden defecte printplaat
VeTeTronics BV voert deze controle procedure uit indien de opdrachtgever hier een
schriftelijke opdracht bevestiging voor geeft.
Na deze controle procedure ontvangt de opdrachtgever een helder advies met de bijhorende
te verwachten kosten van de mogelijke reparatie van de defecte printplaat.
In de praktijk komen de volgende mogelijkheden voor:
1) Reparatie is mogelijk.
VeTeTronics BV bied de opdrachtgever een reparatie voorstel aan met de bijhorende
kosten.

2) Vervangen van diverse onderdelen, maar VeTeTronics BV kan de printplaat niet testen en
dus ook niet bepalen of de printplaat gerepareerd is. Wel is er een reële kans dat de
printplaat door het vervangen van de duidelijk zichtbare beschadigde onderdelen zal gaan
werken.
VeTeTronics BV bied de opdrachtgever een reparatie voorstel aan met de bijhorende
kosten.
3) Printplaat is niet te repareren.
Opdrachtgever betaald het tarief van 75,00 euro voor het uitvoeren van de controle
procedure. Indien de printplaat retour naar de opdrachtgever gestuurd te worden betaald
de opdrachtgever de verzend kosten. Deze zijn omstreeks 18,50 euro.

Broeklaan 101, 5931 KP Tegelen
E-mail: info@vetetronics.nl
SNS:
84 13 32 533
KvK: 120517580000

Tel: 077 8501336
GSM:0615544772
BIC SNS Bank SNSBNL2A
BTW No: NL 818817616B01

Fax: 0842233910
Website: www.vetetronics.nl
NL72 SNSB 0841 3325 33

zondag 31 december 2017

Printplaat reparatie procedure

Om het repareren van de printplaat te vereenvoudigen is al de informatie die met de
printplaat heeft te maken van belang.
Deze informatie kan zijn:
Het principe schema.
Onderdelen lijst.
Tekening van de onderdelen opstelling.
Beschrijving van de functionele werking.
Klachtomschrijving.
Aansluitschema.
Een goed werkende voorbeeld printplaat.
Onderzoek op locatie.
De kosten voor de werkzaamheden en reistijd naar en op locatie zijn €85,00 per uur.
Reiskosten zijn €0,40 per kilometer.
Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen voor reparatie werkzaamheden.

Voor verdere vrij blijvende informatie kunt u contact opnemen:
Dhr. Killaars
077-8501336
0615544772
Post adres voor het opsturen van defecte printplaten:
VeTeTronics BV
Broeklaan 101
5931 KP Tegelen.
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