
TECHNISCHE DIENST

X-pert in laboratoriumapparatuur

Sinds 1898

Wij zorgen dat uw apparatuur 
in topconditie blijft, zodat u 
uw werk kunt doen



Trainingen op uw locatie

Wij verzorgen (opfris) trainingen bij u op lokatie, om uw medewerkers  

bij te scholen over de mogelijkheden met uw apparatuur. 

Hiermee voorkomt u onnodige service bezoeken. 

Informeer bij onze technische dienst naar de mogelijkheden.

Onderhoudsovereenkomst

Een onderhoudsovereenkomst op uw laboratoriumapparatuur biedt u de volgende voordelen:

• Langere levensduur van uw apparatuur, 

• Minder storingen, meer continuïteit,

• Zekerheid over het goed functioneren,

• Binnen 4 werkdagen (of eerder) ondersteuning en/of reparatie ter plaatse in geval van storing,

• Telefonische ondersteuning binnen 24 uur op werkdagen,

• Jaarlijkse rapportage over de staat van uw apparatuur.

U heeft keuze uit verschillende vormen:

Junior 
Inspectie voor het einde van  

de garantie periode, NEN 3140 

controle en controlerapport 

waar de status van uw apparaat  

wordt weergegeven.

Senior 
Preventief onderhoud, NEN 3140, 

controlerapporten, telefonische 

ondersteuning gereduceerde 

tarieven, voorrang bij storing.

Master
Maatwerk op verzoek.

Onze belofte aan u

Preventie, continuïteit van uw processen en heldere rapportage 

zijn onze speerpunten. U kunt daarom rekenen op adequate 

technische ondersteuning en optimale service door onze 

gekwalificeerde technische medewerkers.



• Vakkundige installatie & instructie
Onze service engineers zijn door onze leveranciers getraind om de 

door u bestelde apparatuur te installeren.  Na de installatie krijgt u 

uitleg over de werking van de apparatuur en advies over dagelijks 

onderhoud aan de hand van het controle rapport.

• IQ/OQ
Indien wenselijk kunnen wij een volledige IQ/OQ uitvoeren op uw 

apparatuur, vraag naar de mogelijkheden voor uw instrument.

• Verhuizing
Verhuizingen en her installatie kunnen wij geheel of gedeeltelijk voor 

u uitvoeren. Neem contact op met onze service manager om de  

wensen en mogelijkheden voor uw specifieke situatie te bespreken.

• Update / Upgrade
Vaak krijgen wij de vraag of apparatuur kan worden aanpast aan 

veranderde eisen. Uiteraard kunnen wij u adviseren wat de mogelijk-

heden zijn. Denk hierbij aan nieuwe besturingssystemen voor  

vriesdrogers of integratie van nieuwe apparatuur in uw glovebox.

• Tip, tricks en FAQ
Praktische informatie voor uw apparatuur vindt u op onze website, 

maar ook op youtube.

Storing melden

U kunt een storing heel eenvoudig melden op één van de volgende manieren:

• Direct telefonisch contact opnemen: +31 (0) 346-269098,

• Stuur een email naar td@salm-en-kipp.nl,

• Scan de QR code op uw apparatuur (indien aanwezig), vul de gegevens in en verstuur. 

Om u snel en adequaat te kunnen helpen, willen we graag het type en serienummer  

weten van het apparaat in storing.

Als de storing op afstand niet kan worden verholpen, dan kunnen wij een service  

engineer inplannen om bij u op locatie de storing te verhelpen. 

Uiteraard kunt u ook uw apparatuur opsturen. Vraag wel eerst een service  

ordernummer aan voordat u het opstuurt naar onderstaand adres:

 

SALM EN KIPP
[Uw service ordernummer]

Merwedeweg 5

3621 LP BREUKELEN



Technisch advies en ondersteuning

Bel ons of stuur een e-mail voor technisch advies, gebruikershandleidingen, 

hoe verbruiksmaterialen te vervangen of om onderdelen te bestellen. 

B.V. Verenigde Instrumenthandel Salm & Kipp 

KvK 30048298

SALM EN KIPP

Merwedeweg 5 

3621 LP Breukelen

Nederland

www.salmenkipp.nl

Technische dienst

T +31 (0)346 26 90 98

F +31 (0)346 26 48 14

E td@salm-en-kipp.nl

Social Media
Volg ons op Social Media en u bent snel 

op de hoogte van actuele ontwikkelingen 

en aanbiedingen.


