
Service, onderhoud & reparatie inForMatieFoLder 

Service
Het kunnen verlenen van een betrouwbare service is cruciaal 

in ons marktsegment. Daarom begint de service van Verachtert 

met een juist advies. Daarbij baseren wij ons op onze jaren-

lange ervaring & kennis van de markt en natuurlijk op het 

toepassingsgebied. Afhankelijk van de situatie en uw persoon-

lijke eisen gaan wij na wat in uw specifieke geval de beste 

oplossing is.

onderhoud
Het tijdig uitvoeren van onderhoud heeft natuurlijk een grote 

invloed op de levensduur van uw uitrustingsstuk. Door perio-

diek een afspraak in te plannen bij onze service-afdeling kunt 

u het onderhoud snel en vakkundig uit laten voeren. Zo weet

u zeker dat uw uitrustingsstukken altijd in een optimale werk-

conditie zijn.

reparatie
Eenmaal aan het werk, moet u voor de volle 100% kunnen 

vertrouwen op onze uitrustingsstukken. Stilstand kost geld en 

dat is onacceptabel. Door middel van onze ruim opgezette 

werkplaats kunnen wij alle reparaties snel en vakkundig uit-

voeren. Wij komen het product bij u ophalen en brengen 

indien gewenst een tijdelijke overbrugging zodat u gewoon 

verder kunt werken. Mocht u service op locatie nodig hebben, 

dan kunt u een beroep doen op onze buitendienstmonteurs 

die 24 uur per dag voor u klaar staan.

Uw dealer: verachtert nederland B.v.
De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
Postbus 3069, NL-5203 DB | ’s-Hertogenbosch 
Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40 
E-mail info@verachtert.nl | www.verachtert.nlVA
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. deskundigheid
Verachtert is al ruim 50 jaar gespecialiseerd leverancier van uit-

rustingsstukken voor de grond-, weg- en waterbouw, sloop en 

recycling, schrootverwerking, overslag, land-, en bosbouw en 

industrie. Onze uitgebreide kennis van de markt, opgebouwd      

via ervaring met een grote diversiteit aan klanten en projecten, 

heeft gezorgd voor de ontwikkeling van een zeer deskundige 

service-organisatie.

optimale service gebaseerd op kennis & ervaring



revisie
Het kan nog altijd de moeite waard zijn om uw oude en versle-

ten uitrustingsstukken volledig op te laten knappen. Na een 

uitvoerige inspectie kunnen wij u exact aangeven welke werk-

zaamheden er uitgevoerd moeten worden en welke onderde-

len aan vervanging toe zijn.

optimale ondersteuning
Indien u beslist om het onderhoud of een reparatie zelf uit te 

voeren dan ondersteunen wij u graag. Door de ruime ervaring 

kan onze serviceafdeling precies uitleggen hoe u bepaalde 

zaken het beste aan kunt pakken. 

onderdelen uit voorraad leverbaar
In ons uitgebreide magazijn liggen praktisch alle benodigde 

onderdelen op voorraad. Dit garandeert een razendsnelle leve-

ring, ca. 90% van de onderdelen is binnen 24 uur beschikbaar.

Gekwalificeerde vakmensen
Bij Verachtert is uw uitrustingsstuk in goede handen. Onze mon-

teurs zijn gekwalificeerde vakmensen die regelmatig worden 

bijgeschoold in de nieuwste technieken en vaardigheden. Ook 

worden er regelmatig trainingsdagen georganiseerd om zo het 

kennisniveau van de monteurs te optimaliseren.

Wij kennen onze klanten
Leveren van maatwerk betekent dat je de klanten door en door 

moet kennen. Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het 

vaandel. Daarom hebben wij in iedere regio een buitendienst-

medewerker die u graag persoonlijk komt bezoeken om u een 

juiste oplossing te bieden.

Financiën
Ieder product heeft natuurlijk zijn kostenplaatje. Verachtert kan 

u, indien gewenst, diverse financieringsmogelijkheden aanbie-

den. Samen met u gaan we bekijken wat de voordeligste oplos-

sing is in uw specifieke situatie.


