
Postcode + Plaats:

Adres:

Uw gegevens

Contactpersoon:

Tel. nr.:

Reparatienr. (TIM nr.):

Naam praktijk:

E-mail:

Betreft garantie aanvraag (indien ja, voegt u s.v.p. een kopie van de factuur van het apparaat bij, anders 
kunnen reparatiekosten in rekening gebracht worden)

Klachtomschrijving:

Reinigen en/ of desinfecteren is verplicht
Ondergetekende verklaart hiermee dat bovenstaand apparaat:

Gereinigd en gedesinfecteerd is

Mocht dit apparaat niet gereinigd en/ of gedesinfecteerd zijn, nemen wij de reparatie niet in behandeling.

Naam Datum

Apparaattype/ merk/ 
serienummer:

Heeft u een reparatieverzoek? Wilt u dan vooraf contact opnemen met onze serviceafdeling op telefoon-
nummer 030 - 28 21 692 , of mailen naar serviceplanning@mediq.com. U ontvangt dan van ons een 
reparatienummer.

Wanneer u een reparatienummer heeft ontvangen dan kunt u dit formulier invullen en met het apparaat 
opsturen naar:

Wij repareren apparaten die zijn aangeschaft bij Mediq Medeco (voormalig Medisch Service Nederland) of waarvoor een onderhoudscontract bij Mediq Medeco is afgesloten. 
Indien apparaten niet zijn aangeschaft bij Mediq Medeco repareren we eventueel na overleg, mits wij het apparaat in ons assortiment hebben.
Beoordeling over garantie is aan de fabrikant / leverancier. Mediq Medeco en onze technische dienst kunnen hierover geen uitspraken doen.
Reparaties onder een bedrag van € 75,- worden uitgevoerd zonder goedkeuring. Voor reparaties aan autoclaven geldt hiervoor een bedrag van onder € 175,-.
Bij reparaties boven een bedrag van € 75,- (bij autoclaven boven € 175,-) vragen wij goedkeuring. Indien niet akkoord berekenen wij € 55,- onderzoekskosten. 
(Bij externe leveranciers kunnen de onderzoekskosten hoger liggen.)

Voorwaarden reparaties

Reparatieformulier

Mediq Service
T.a.v. ‘Mediq Medeco Ede’
Antwoordnummer 15018
2810 VH Moordrecht
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