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OpdrachtOpdracht
Roetfilterreiniging
Reiniging

Factuuradres

Alternatief retouradres

Bedrijf / Naam

Bedrijf / Naam

Kontaktnaam

Kontaktnaam

Straat

Straat

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

E-Mail

E-Mail

Telefoon

Telefoon

Land

Land

Automerk / Model

Autokenteken

Voertuig
Voertuig
Automerk / Model
Zijn voorbehandelingen met chemie of zelfreinigende testen
uitgevoerd?

Autokenteken
Erdere schades zoals turbolader, injectoren, etc.

Ja

Met

Ja

Welke

Ja
Ja

Met
Nee

Ja

Welke

Zijn voorbehandelingen met chemie of zelfreinigende testen
uitgevoerd?
Externe katalysator geïnstalleerd?

Erdere schades zoals turbolader, injectoren, etc.

Externe katalysator geinstalleerd?

Ja

Nee

Barten GmbH

Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg
Geschäftsführer: Monika Barten
AG Mönchengladbach, HRB 15225
USt-IdNr.: DE209391627

Telefon: 02432 - 8 90 32 34
Telefax: 02432 - 8 90 32 35
www.russfilterreinigung.de
info@russfilterreinigung.de

Volksbank Mönchengladbach eG
IBAN: DE1131060517 7906406017
BIC: GENODED1MRB
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OpdrachtOpdracht
Roetfilterreiniging
Reiniging
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Opdracht Roetfilterreiniging
Roet 375 €
Benzin
€
Schoonmaakkosten
385
roetfilter
375
€ per 210
 incl. BTW
Schoonmaakkosten
385 € per roetfilter
expres-retourzending
op de eerstvolgende werkdag tot 12.00 uur
 incl.
incl. BTW
standaard
retour

 incl.
incl. standaard
pakketverzekering

retour
 incl. pakketverzekering
Verzendopties
(Prijzen
plus BTW)
(BTW inbegrepen)
- (BTW
expresretour
met
levering
opdevolgende
devolgende
volgende
werkdag
(ma.-vr.)
10.30
+10,00
40
Express-retour
met
levering
werkdag
(Mo.-Fr)
10 € €–- expresretour
met
levering
opopde
werkdag
(ma.-vr.)
tot tot
10.30
Verzendopties
inbegrepen)
+
40
Express-retour
op
de volgende
werkdag
(Mo.-Fr)
+35,00
20
€ €––- expres
Pakketlabel
vanmet
upslevering
- metmet
zelflevering
bij
UPS
Point
- expres
retourzending
levering
op een
zaterdag
tot
12.00
(indien
verzonden
op vrijdag)
35 €
retourzending
levering
op zaterdag
totAcces
12.00
uuruur
(indien
verzonden
op vrijdag)
+
20
Pakketlabel
vanmet
ups
- met
zelflevering
bij een UPS Acces Point
+15,00
30
€ €––- pakket
Rembours
(betaling
in
contant
bei
aanlevering)
15 €
afhaling
UPS
- pakketafhaling
/ pakketlabel
met
UPS
30
€€–€ Rembours
(betaling
contantbetaling
bei aanlevering)
- onder
rembours
-incontante
betaling
vande
defactuur
factuurmet
metterugzending
terugzending
9,80
- onder
rembours
- contante
van
Extra++9,80
opties
(BTW
inbegrepen)
50 € – Schoonmaak
extern katalysator (per Kat)
Extra+ opties
(Prijzen
plus BTW)
(BTW inbegrepen)
extern
katalysator
+
€ – €Schoonmaak
extern
katalysator
(per(per
Kat)kat)
+ 50
17,50
–- Schoonmaak
Extra kosten
voor
lassen
+
+ 17,50
17,50 €
€ ––- Extra
Extra kosten
kosten voor
voor lassen
schroefdraadreparatie (per schroef)
(per schroef)
+ 17,50
50,00 € –- Extra kosten voor schroefdraadreparatie
olieverwijdering door schade
aan turbocompressor
Voorwaarde voor een succesvolle reiniging is,dat het filter technisch in orde is,
+ 50,00 € –- Extra kosten voor olieverwijdering door schade aan turbocompressor
d.w.z. het filterkeramiek mag niet gebroken of gebarsten zijn.
Alle druk- en temperatuursensoren en hulpstukken (slangen, klemmen, houders) moeten worden verwijderd.
Voorwaarde voor een succesvolle reiniging is,dat het filter technisch in orde is,
Wij
aanvaarden
geen
aansprakelijkheid
niet-gedemonteerde
aanbouwdelen
en geen garantie
opgebroken
funktionaliteit
doorzijn.
ons gedemonteerVoorwaarde
voor een
succesvolle
reiniging is,voor
dat het
filter technisch in orde
is, d.w.z. het filterkeramiek
mag niet
of gebarsten
d.w.z.
het filterkeramiek mag niet
gebroken of gebarsten zijn.
Allesensoren,
druk-en temperatuursensoren
en hulpstukken (slangen, klemmen, houders) moeten worden verwijderd.
de
enz.!
Alle
druk- en temperatuursensoren
hulpstukken
(slangen,
klemmen, houders)
moetenopworden
verwijderd.
Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid en
voor
niet-gedemonteerde
aanbouwdelen
en geen garantie
funktionaliteit
door ons gedemonteerde sensoren, enz.!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor niet-gedemonteerde aanbouwdelen en geen garantie op funktionaliteit door ons gedemonteerOok kunnen wij geen aansprakelijkheid / garantie aanvaarden voor chemisch voorbehandelde filters, aangezien een controle van het filterde
Ooksensoren,
kunnen wijenz.!
aansprakelijkheid/garantie aanvaarden voor chemisch voorbehandelde filters, aangezien een controle van het filterkeramiek in het filter
keramiek
in hetgeen
filter
niet mogelijk is!
niet mogelijk is! Na ontvangst en controle van de filter, sturen wij u de betalingsinformatie per e-mai l. Schoongemaakte filters worden alleen verzonden na
Na
ontvangst
en controle van de filter, sturen wij u de betalingsinformatie per e-mai l. Schoongemaakte filters worden alleen verzonden na
ontvangst
van
betaling!
Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid / garantie aanvaarden voor chemisch voorbehandelde filters, aangezien een controle van het filterontvangst van de betaling!
keramiek in het filter niet mogelijk is!
De algemene voorwaarden van Barten GmbH (www.russfilterreinigung.de/AGB_NL.pdf) worden erkend!
Na
ontvangst en controle van de filter, sturen wij u de betalingsinformatie per e-mai l. Schoongemaakte filters worden alleen verzonden na
De algemene voorwaarden van Barten GmbH (www.russfilterreinigung.de/AGB_NL.pdf) worden erkend!
ontvangst van de betaling!

Datum
Handtekeningworden erkend!
De
algemene voorwaarden van Barten GmbH (www.russfilterreinigung.de/AGB_NL.pdf)
Datum

Barten GmbH

Friedrich-List-Allee 30
41844
Wegberg
Barten
GmbH

Friedrich-List-Allee 30
Geschäftsführer:
41844 Wegberg Monika Barten
AG Mönchengladbach, HRB 15225
USt-IdNr.:
DE209391627
Geschäftsführer:
Monika Barten
AG Mönchengladbach, HRB 15225
USt-IdNr.: DE209391627

Handtekening

Telefon: 02432 - 8 90 32 34
Telefax: 02432 - 8 90 32 35
www.russfilterreinigung.de
Telefon: 02432 - 8 90 32 34
info@russfilterreinigung.de
Telefax: 02432 - 8 90 32 35
www.russfilterreinigung.de
info@russfilterreinigung.de

Volksbank Mönchengladbach eG
IBAN: DE1131060517 7906406017
BIC:
GENODED1MRB
Volksbank
Mönchengladbach eG
IBAN: DE1131060517 7906406017
BIC: GENODED1MRB
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Reiniging
OpdrachtOpdracht
Roetfilterreiniging

Alternatief adres (UPS-pickup)
Bedrijf / Naam

Kontaktnaam

Straat

Postcode

Plaats

E-Mail

Telefoon

Land

Barten GmbH

Friedrich-List-Allee 30
41844 Wegberg
Geschäftsführer: Monika Barten
AG Mönchengladbach, HRB 15225
USt-IdNr.: DE209391627

Telefon: 02432 - 8 90 32 34
Telefax: 02432 - 8 90 32 35
www.russfilterreinigung.de
info@russfilterreinigung.de

Volksbank Mönchengladbach eG
IBAN: DE1131060517 7906406017
BIC: GENODED1MRB

