
  

 

 

SERVICECONTRACT 
Je duikuitrusting altijd veilig en in de juiste staat hebben. Nooit meer problemen en stress vlak voor je vakantie omdat je 
equipment niet op orde is. Is dat wat voor jou? Sluit dan nu voordelig een service contract af bij Webshopduiken / Diveplace, 
dan zorgen wij ervoor dat jouw duikuitrusting in optimale staat is en blijft. 

Het werkt heel eenvoudig en je bespaart ook nog eens flink op je uitgaven, zo voorkom je bv. onverwachte hoge kosten door te 
laat of geen onderhoud aan je duikspullen en heb je altijd een up-to-date duikuitrusting. Ook als je uitrusting bij ons voor service 
ligt heb je de mogelijkheid tot een vervangende set als je dat wilt. 

Hoe werkt het? 

Net als bij een auto APK, breng (stuur je op) je de automaat / trimvest naar ons toe voor een jaarlijkse servicebeurt (verplicht 
ieder jaar of 100 duiken). Je ontvangt een mail van ons met het servicenummer en wij verzorgen dat je automaat volgens de 
fabrieksinstellingen geserviced wordt.  

Een maand voordat de ‘apk’ van je automaat/service gedaan moet worden ontvang je van ons een email waarin wij je vragen 
om je spullen langs te komen brengen voor service. Is er tussendoor iets aan de hand met je materiaal dan stellen wij geheel 
kosteloos je automaat opnieuw af. Mocht blijken dat er meer aan de hand is laten wij dat uiteraard vooraf weten zodat je 
precies weet wat er aan de hand is en wat de extra kosten zullen bedragen. 

Voordelen: 

- Bespaar 15% - 20% op je onderhoudskosten 
- Kosteloos Visuele inspectie 
- Kosteloos bijstellen van je automaat 
- Altijd up-to-date uitrusting 
- Voorkomen van onverwachte hoge uitgaven, standaard service onderdelen zijn inbegrepen 
- Voorkomen van dat je keuringsdatum verlopen is, wij helpen je hieraan herinneren 
- Mogelijkheid om een vervangende set mee te nemen 
- Zeer lage kosten per maand, je betaald minder dan een jaarlijkse service beurt 
- Alle merken servicen, 1 loket 1 aanspreekpunt 

Kosten per maand       Aantal   Totaal € 

- Trimvest:      € 2,50   ______   € ______ 
- Automaat:      € 8,50  ______   € ______ 
- Vervangende automaat tijdens service:  € 3,50  ______   € ______ 
- Vervangende trimvest tijdens service:   € 1,00  ______   € ______ 

           Totaal:   € ______ 

Hoe werkt het qua kosten? 

Via een machtiging schrijven wij maandelijks het bedrag af van wat je in het servicecontract opneemt. Hiervoor 
hebben wij diverse gegevens nodig. 

Voor- en achternaam   ________________________________________________________________ 

Adres    ________________________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats  ________________________________________________________________ 

Email + Geboortedatum ____________________________________ Geboortedatum: ______________ 

BANK IBAN nr:   ________________________________________________________________ 

Handtekening: _________________________________ Datum: ______________________________________ 


