CONTROLE VAN UW AANPASSING
U wilt natuurlijk zo lang mogelijk van uw aanpassing gebruik kunnen maken.
Net zoals uw auto of bus die een periodieke controle / onderhoud nodig heeft, is een controle van uw
aanpassing volgens ons controleschema ook aanbevolen voor zo lang mogelijk zorgeloos rijplezier!
Aanbevolen controleschema ‘Freedom API’ bodemverlaging:
Binnen de garantieperiode:
1e: Na 12 maanden (1 jaar) of bij 20.000km
2e: Voor 24 maanden (2 jaar) of net voor 40.000km
Buiten de garantieperiode:
3e: Na 36 maanden (3 jaar) of bij 60.000km
4e: Na 48 maanden (4 jaar) of bij 80.000km
Hierna iedere 6 maanden of 10.000km

Inhoud van de controle
Tijdens de controle worden de volgende punten gecontroleerd:
Algehele staat bodemverlaging
Controle gordels (voor, achter + 3-puntsgordel) rolstoelgebruiker
Controle ophanging
Controle schade aan bodemverlaging, tank, bodemplaat of overige van de aanpassing
Controle op roestvorming
Indien aanwezig: controle van de lier
De controle is geheel gratis tijdens de garantieperiode van de aanpassing (2 jaar of tot 40.000km).
Hierna zijn de kosten voor een controle € 60,- incl. BTW per controle.
Mochten er aandachtspunten/reparatiepunten aan uw aanpassing zijn dan bespreken we dit uiteraard direct
met u door en bieden wij de mogelijkheid om deze werkzaamheden tegen een gereduceerd werkplaats
uurtarief (20% korting op de dan geldende werkplaats uurtarieven) uit te laten voeren. Op materialen kunnen
wij geen korting geven.

Het maken van een afspraak
U kunt contact met ons opnemen via +31 (0)485 56 11 20 voor het maken van een afspraak.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 17.00u. De controle zal plaatsvinden in onze
werkplaats in Vortum-Mullem (Nederland), deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00u tot 16.30u.
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