
Keuring & Onderhouds contract 
Alle HS Lasers behoeven zeer weinig onderhoud. Toch is het verstandig (en soms zelfs verplicht) uw 

machine periodiek te laten keuren / onderhouden. 

Jaarlijkse keuring 

Tijdens de jaarlijkse keuring worden zowel de werking als de veiligheid van de machine door onze 

engineers nagekeken. Tevens keuren wij de machine volgens. volgens NEN3140/NEN-EN50110. Als er 

géén problemen zijn (of bestaande problemen zijn opgelost) ontvangt u een keuringsrapport en 

wordt de machine voorzien van een keuringssticker NEN3140/NEN-EN50110. Met het 

keuringsrapport kunt u bewijzen dat uw laser machines correct en veilig werken. 

Een 5 jarig abonnement voor deze jaarlijkse keuring kost € 175,- / jaar. (exclusief voorrijkosten)  

Onderhoudscontract 

Bij onze lasermachines maken wij het onderscheid in 3 categorieën ; 

1. Onderhoudscontract fiber lasers 

2. Onderhoudscontract Galvo CO2 laser 

3. Onderhoudscontract CO2 lasers. 

Indien u een onderhoudscontract bij ons afsluit, kunnen wij u onderstaande garanderen ; 

• Responsetijd van 24 uur ( op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur) * 

• Ondersteuning per email, telefoon, whatsapp en / of team viewer 

• Ondersteuning op locatie binnen 48 uur 

• Indien noodzakelijk een vervangende machine tijdens reparatie ** 

• Jaarlijks COMPLEET onderhoud van uw laser apparatuur 

• Er worden géén arbeidskosten in rekening gebracht 

• U krijgt 25 % korting op onderdelen 

• Jaarlijkse keuring van uw laser apparatuur (losse prijs € 175,- / jaar) 

Prijzen onderhoudscontract inclusief keuring 

1. Fiber lasers  

a. 20 watt € 540,- / jaar ** 

b. 30 watt € 660,- / jaar ** 

c. 50 watt € 900,- / jaar ** 

 

2. Galvo CO2 lasers  

a. 30 watt  € 900,- / jaar 

b. 50 watt € 1250,- / jaar 

3. CO2 lasers ; 

a. HS346  € 30,- / maand 

b. HS469   € 40,- / maand 

c. HS691  € 55,- / maand 

d. HS91313/15 € 65,- / maand 

* m.u.v. vakantie periodes en zon- & feestdagen 

**Meerprijs onderhoudscontract inclusief vervangende machine 50%. 


