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Wilting Hogedruk Techniek Reparatievoorwaarden 
 
De onderstaande reparatievoorwaarden worden tevens in de algemene voorwaarden weergegeven van Wilting 
Hogedruk Techniek.  
De algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden op de website www.hogedruktechniek.nl .  
 
13.1: Ontvangst van de te repareren goederen 
13.1.1. Alleen die goederen worden geaccepteerd, die door de afnemer gereinigd zijn en mediumvrij en Franco 
worden aangeboden. 
13.1.2. Alle niet fabrieksmatig aangebrachte aansluitstukken (zoals koppelingen, verloopstukken, leiding delen enz.) 
dienen verwijderd te zijn. Indien deze niet gedemonteerd kunnen worden, wordt door Wilting Hogedruk Techniek 
geen garantie op de reparatie verleend. 
13.1.3. Wilting Hogedruk Techniek behoudt zich het recht voor reparatie van incompleet aangeleverde goederen te 
weigeren. Tevens geldt voor incompleet aangeleverde goederen het vermelde onder 13.1.2. 
13.1.4. Bij het verzoek tot reparatie van Wilting Hogedruk Techniek producten dienen de volgende gegevens 
schriftelijk te worden overgelegd: 
– typenummer van het product 
– serienummer van het product 
– reden voor reparatie 
– de te verpompen vloeistof 
– bij garantieclaims: het nummer en de datum van de leveringsfactuur. 
 
13.2: Rapportage reparatiewerkzaamheden 
13.2.1. Nadat de goederen zijn geïnspecteerd wordt een reparatierapport opgesteld en aan de afnemer toegezonden. 
Dit rapport vermeldt: 
– de te vervangen onderdelen 
– de uit te voeren werkzaamheden 
– een indicatie van de reparatietijd 
– de reparatieprijs. 
Indien de reparatie 60% of meer van de nieuwwaarde van het product bedraagt wordt een aanbieding gedaan voor een 
nieuw exemplaar. 
13.2.2. De afnemer dient binnen 14 dagen schriftelijk te laten weten of hij wel of niet akkoord gaat met het 
reparatierapport. Dit kan door retournering van het ondertekende duplicaat-rapport. Indien afnemer niet akkoord 
gaat met het reparatierapport kunnen gedemonteerde goederen onder rembours worden geretourneerd aan afnemer. 
Dit geschiedt tegen berekening van de vrachtkosten en inspectiekosten. 
13.2.3. De inspectiekosten bedragen 10% van de bruto nieuwprijs van de goederen, met een minimum van € 75,00, 
tenzij anders is overeengekomen. Deze inspectiekosten worden niet aan de afnemer berekend indien: 
– de reparatie wordt uitgevoerd binnen de garantieclausules 
– de afnemer een schriftelijke reparatieopdracht verstrekt 
– een vervangend exemplaar gekocht wordt omdat reparatie onrendabel is 
– het ombouwopdrachten betreft. 
 
13.3. Afgifte gerepareerde goederen 
13.3.1 Een niet binnen de afgesproken termijn uitgevoerde reparatie kan voor afnemer geen reden zijn de 
gerepareerde goederen te weigeren. 
13.3.2 Voor gerepareerde goederen, met uitzondering van elektromotoren, verleent Wilting Hogedruk Techniek 1 
maand garantie, tenzij anders is overeengekomen, te rekenen vanaf het moment van afgifte. 
 
13.4. Betaling van de reparatie 
13.4.1. Indien de reparatie ten huize van de afnemer moet worden uitgevoerd, berekent Wilting Hogedruk Techniek 
buiten het normale reparatie-uurtarief eveneens de reisuren en de gereden kilometers. De kosten voor afvoeren en 
vernietigen van de door opdrachtgever niet teruggenomen goederen en/of vervangen onderdelen worden door Wilting 
Hogedruk Techniek doorberekend. 
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