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Service algemeen

De betrouwbaarheid van onze apparaten in uw bedrijfsprocessen is van het grootste belang voor de continuïteit in uw 
bedrijfsvoering. De Eppendorf service organisatie biedt u een perfecte ondersteuning op het gebied van installatie, 
reparatie, kalibratie, inspectie en onderhoud.

Hoe te handelen in geval van storing
Eppendorf heeft een team van getrainde service specialisten 
in dienst om installaties, reparaties, kalibraties, inspecties en 
onderhoud aan de door ons geleverde apparatuur correct te 
kunnen uitvoeren. Om u goed van dienst te kunnen zijn staan 
onze service specialisten in nauw contact met de service 
afdeling, die zorg draagt voor de centrale registratie van 
storingsmeldingen om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen 
behandelen.

N.B. Alle apparatuur waaraan door onze technici gewerkt 
moet worden dient toegankelijk, schoon en vrij van 
besmetting te zijn! 

Tijdens kantooruren 
Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag tussen     
09.00 – 17.00uur kunt u ons direct bereiken via ons service 
telefoonnummer: 016-525810.

Om in het geval van een storingsmelding snel en doelmatig te 
kunnen handelen hebben wij van u diverse gegevens nodig, 
te weten:

> Apparaat type
> Serienummer
> Mfg nummer (indien aanwezig)

> Ordernummer (indien vereist binnen uw organisatie)
> Bedrijfsnaam

> Afdeling
> Contactpersoon
> Adres
> Telefoonnummer  vast/mobiel
> E-mailadres
> Contract ja/nee  Contractnummer:……

De storingsmelding dient bij voorkeur telefonisch plaats te 
vinden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een storing per     
e-mail aan ons te melden.

E-mail: service@eppendorf.be

Buiten kantooruren 
Buiten kantooruren heeft Eppendorf speciaal voor ULT 
vriezers (-86°C), 7 dagen per week een 24-uurs storingsdienst 
(zie de voorwaarden voor de 24-uurs storingsdienst 
hieronder). Indien u buiten kantooruren (dus ook in het 
weekeinde en op feestdagen) een storing heeft aan een 
ULT vriezer, dan kunt u bellen met het speciaal hiervoor 
bestemde storingsdienst telefoonnummer: 0475-895763. 
De dienstdoende Eppendorf medewerker zal in overleg 
met u, de te nemen actie bepalen. Voor eventuele vragen 
omtrent deze 24-uurs storingsdienst kunt u tijdens 
kantooruren contact opnemen met de service coördinator 

(telefoonnummer: 016-525810). 

Voorwaarden 24-uurs storingsdienst ULT vriezers

Buiten kantooruren zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing voor de 24-uurs storingsdienst aan ULT vriezers 
(-86°C):

> Buiten kantooruren (17:00-09:00) zal voor de 24-uurs 
storingsdienst een toeslag van € 275,00 in rekening worden 
gebracht

>  Het uurtarief voor het oplossen van de storing of het 
brengen van een bruikleenvriezer bedraagt 150% van het 
normale uurtarief. Voor voorrijkosten en eventueel 
benodigde onderdelen gelden geen toeslagen

> Voor een eventueel benodigde bruikleenvriezer wordt 
een huurprijs in rekening gebracht van € 21,30 per dag, 
exclusief transportkosten, mits er op de vriezer in storing 
een onderhoudscontract is afgesloten. Dit bedrag wordt 
berekend vanaf de dag dat de prijsopgave voor de reparatie

wordt afgegeven tot ontvangst van de schriftelijke 
reparatiegoedkeuring. (Voor premium contracten worden 
geen huurkosten in rekening gebracht!)

> Indien op de vriezer in storing geen onderhoudscontract is 
afgesloten, berekenen wij u voor deze service een huurprijs 
van € 38,85 per dag, exclusief transportkosten

> Indien er op de betreffende ULT vriezer een Premiumcare 
servicecontract is afgesloten, of de vriezer nog onder 
garantie valt, betaalt u alleen de toeslag van  € 275,00.

Iedereen die gebruik maakt van de 24-uurs storingsdienst 
en in het bezit is van een service-contract ontvangt op 
alle bovenvermelde bedragen een korting van 20%. Met 
uitzondering van de bruikleenvriezer.

Alle vermelde bedragen zijn in Euro exclusief BTW.
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Zones

B1
Aarschot
Aalst 
Brussel
Boom
Edegem
Genk
Hasselt
Heverlee
Leuven
Lier
Louvain-La-Neuve
Mechelen
Rixensart
St-Pieters-Leeuw
Tienen
Waver
Wilrijk

B2
Antwerpen
Beerse
Bornem
Charleroi
Geel
Gembloux
Gent
Gosselies
Huy
Lokeren
Luik
Milmort
Namen
Nijvel
Sart-Tilman
Seraing 
Tongeren

Turnhout
Zottegem

B3
Brugge

Eupen

Kortrijk
Malmédy
Marche-en-Famenne

Moeskroen
Mons
Oostende
Rochefort
Spa
Torhout
Tournai
Verviers
Yvoir

B4
Arlon
Bastogne
Bouillon
Chimay
De Panne
Diekirch
Florenville
Houffalize
Ieper
Luxembourg
Mersch
Neufchâteau
Poperinge
Roeselare
Saint-Hubert
Saint-Vith

Vianden

Virton

Service tarieven

De volgende tarieven worden door de service afdeling van 
Eppendorf gehanteerd: 

> Voorrijkosten, berekend naar indeling volgens de zones
hieronder vermeld

> Voor werkuren buiten kantooruren, toeslag van 50% (enkel
geldig voor uitzonderlijke storingen)

> Materialen/onderdelen zullen worden berekend aan de hand
van de actuele prijslijst

> Voor de 24-uurs storingsdienst gelden de voorwaarden op
pagina 3

> De huurprijs voor een bruikleenvriezer bedraagt, in het
geval er een AdvancedCare contract is afgesloten voor
de betreffende vriezer € 21,30 per dag vanaf de dag van
de prijsopgave van de reparatie tot ontvangst van de
schriftelijke reparatiegoedkeuring. Bij een PremiumCare
contract zijn hiervoor geen kosten verschuldigd

> In het geval u geen service contract heeft afgesloten en u
wenst gedurende de reparatie toch gebruik te maken van
een bruikleenvriezer dan bieden wij u, indien beschikbaar,
de mogelijkheid deze te huren tegen een tarief van € 38,85
per dag vanaf de dag van de prijsopgave van de reparatie tot
ontvangst van de schriftelijke reparatiegoedkeuring

> Om aan de verplichte EU regelgeving met betrekking tot
afgedankte apparatuur te voldoen heeft ons bedrijf zich
aangesloten bij de vzw Recupel. Het gaat hier om het
Besluit en de Regeling beheer elektrische en elektronische
apparatuur. Op elektr(on)ische apparatuur die valt onder
deze wetgeving wordt door ons een verwijderingsbijdrage
afgedragen aan vzw Recupel. Met deze door ons
afgedragen gelden wordt de inzameling en verwerking van
afgedankte apparatuur gefinancierd. Wilt u door Eppendorf
geleverde apparatuur afdanken, dan kunt u contact met
ons opnemen. U dient voor afvoer door Eppendorf altijd te
zorgen voor een volledig ingevuld decontaminatieformulier
voor de betreffende apparatuur; dit formulier is via
Eppendorf verkrijgbaar

Alle vermelde bedragen zijn in Euro exclusief BTW.
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Service contracten

De betrouwbaarheid van uw apparatuur bepaalt de kwaliteit van uw proces. 
Om deze kwaliteit optimaal te houden is goed onderhoud onontbeerlijk.

Waarom een service contract?
Uit oogpunt van kostenbesparing wordt preventief onderhoud 
vaak uitgesteld of zelfs in het geheel niet uitgevoerd. 
Indien er over een langere periode gekeken wordt naar 
het totale kostenplaatje, dan zal iedereen beamen dat een 
service contract, buiten de voordelen van een verhoogde 
inzetbaarheid van de apparatuur door minder uitval, zeker 
ook financieel voordeel oplevert. 

Eppendorf Belgium is een gecertificeerd koeltechnisch 
bedrijf dat werkt met gecertificeerde koeltechniekers.

Om de uitstoot van koelmiddelen te beperken nam het 
Vlaamse Gewest een aantal maatregelen:
Zo heeft de Vlaamse Regering op 8 december 2006 een 
besluit goedgekeurd dat een certificeringsverplichting 
oplegt aan de bedrijven die onderhoudswerkzaamheden aan 
koelinstallaties uitvoeren. Daarbij worden er vastomlijnde 
eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van koeltechnici. 
Eppendorf Belgium NV-SA is volledig gecertificeerd voor 
koeltechnische handelingen, daarom bent u zeker dat 
alle werkzaamheden aan koelinstallaties conform zijn 
aan een code van goede praktijk en met respect voor de 
milieuwetgeving worden uitgevoerd.

Door Eppendorf uitgevoerde herstellingen & onderhouden 
aan koeltechnische apparatuur geschieden volgens de 
opgelegde normen EG 842/2006 en NBN 378-1/4,  Certificaat 
Nr. KOEL/VER/B 140-271

Enkele argumenten voor het overwegen van een service 
contract op een rij: 

> Een regelmatige controle van de apparatuur draagt bij
tot minder uitval doordat de nodige, correctieve, acties
uitgevoerd worden op onderdelen welke op de langere
termijn problemen kunnen veroorzaken. Hierdoor wordt
uw organisatie efficiënter

> Het aantal storingen wordt hierdoor gereduceerd hetgeen
een kostenbesparing oplevert en de continuïteit van uw
bedrijfsprocessen vergroot

> Regelmatig onderhoud draagt bij tot een langere levensduur
van de apparatuur

> De controle van alle mogelijke parameters zoals
overeengekomen in een AdvancedCare of PremiumCare
contract, geeft de zekerheid dat de apparatuur voldoet aan
de gewenste specificaties

> Na preventief onderhoud wordt het inspectierapport met de
gebruiker besproken en kan een kopie naar de beheerder
gestuurd worden om een goed beeld te geven omtrent de
status van de apparatuur

> Bij koel- en vriesapparatuur zal door zorgvuldig onderhoud
een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd kunnen
worden

> Er wordt een korting van 20% verstrekt op voorrijkosten,
uurloon en onderdelen gebruikt bij storingen of onderhoud

> Kosten voor onderhoud en reparaties kunnen beter worden
gebudgetteerd

> In het voorkomende geval dat er tijdens een storing aan een
ULT vriezer onvoldoende opslagcapaciteit is, kan er een
bruikleenvriezer beschikbaar gesteld worden
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Indien een service contract niet direct in het eerste jaar na 
aankoop van het apparaat wordt afgesloten, kan Eppendorf 
voorafgaande aan een contractvoorstel, sanering van het 
apparaat verplicht stellen.  

Eppendorf behoudt zich te allen tijde het recht voor om 
apparatuur van “vreemde merken” welke niet beschreven

Service contracten: kosten, kortingen en toeslagen 

De kosten van een service contract

Wij kunnen u te allen tijde een contractvoorstel toesturen voor 
de door u aangegeven apparaten op basis van de gekozen 
contracten. Omvat het contract meerdere apparaten, dan 
gelden kortingspercentages volgens onderstaande tabel.

Deze kortingspercentages gelden niet  voor lopende contrac-
ten afgesloten voor 31/12/20

Kortingspercentages op basis van aantal apparaten

Aantal apparaten per contract

Toe te passen kortingspercentage

≥ 16

Op aanvraag

2-5

5%

6-10

10%
11-15

15%

Bij afsluiting van een contract voor meerdere jaren kunnen wij u een speciale prijs aanbieden.

zijn in de prijslijst uit te sluiten van een service contract of 
af te zien van reparaties aan deze apparatuur, bijvoorbeeld n 
verband met de moeilijke verkrijgbaarheid van onderdelen of 
informatie. Tevens geldt voor apparatuur van deze “vreemde 
merken” zonder meer een toeslag van 20% op de contract-
tarieven die wij hanteren voor onze apparaten.

In 2021 zal Eppendorf voor de volgende artikelen enkel nog 
een onderhoud uitvoeren. Door de beperkte beschikbaarheid 
van onderdelen zou, in geval van een storing, de mogelijkheid 
zich voor kunnen doen dat benodigde onderdelen voor 
volledige reparatie niet langer verkrijgbaar zijn en het 
probleem dus niet kan worden opgelost.

De volgende toestellen zijn uitgefaseerd:

Ultra-Low-Temperature vriezers waarvan de serienummers 
starten met 1001, 1002 en 1003

Mediabereidingsapparatuur AS-10 / MM9
PlateReader 5141
Biophotometer 6131
Bioflo 3000 en 5000

Mastercyclers 5331/ 5332/ 5333/ 5334/ 5341/ 5344/ 5345/ 
6300/ 6302/ 6310/ 6312

De complete G-lijn schudders  
Innova schudders 2130/ 2135/ 2180/ 3100/ 4000/ 4080/ 
4200/ 4230/ 4300/ 4330/ 4335/ 4400/ 4430/ 4435/ 4900
Classic Line C1/C2/C10/C24/C25/C76 
Excella line: E1, E2, E5, E10
I-serie I2500, I12500KC,met timer

Centrifuges 5415D,5417C, 5804 en 5804R tot SN 9999, 5810 
tot SN 9999, 5810R tot SN 11999
Concentrator 5301/ 5305

Co² Incubatoren Galaxy Standard, S (Plus), B (Plus), R (Plus), 
Innova CO-170 /P , CO-150, CO-48, CO-14, Excella ECO-170, 
MiniGalaxy A, MiniGalaxy E, MicroGalaxy

CellTech: Femtojet 5427/5428 
Micromanipulator 5188, 5181, 5183, 5186

Beëindiging onderhoud op uitgefaseerde toestellen 
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Algemeen reglement voor Eppendorf servicecontracten 
en reparaties 
Voorwaarden

> Het in deze versie “epServices Manual 2021” vermelde
algemeen reglement vervangt alle voorgaande versies

> Behoudens andersluidende bepaling blijft het contract van
kracht gedurende een periode van één kalenderjaar en
wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd

> Gehele of gedeeltelijke beëindiging van een contract door
één der partijen, dient schriftelijk te geschieden, minimaal
twee maanden voor het einde van een contractperiode
(1 januari t/m 31 december)

> Alle apparatuur waaraan door onze technisch specialisten
gewerkt moet worden dient toegankelijk, schoon en vrij van
besmetting te zijn

> Te allen tijde zal Eppendorf medewerkers vrije toegang
worden verleend tot de apparaten nadat telefonisch een
afspraak voor een onderhoudsbezoek of reparatie is
gemaakt. Indien vrije toegang om veiligheidsredenen of
anderszins niet  mogelijk blijkt op de afgesproken dag, zal
het bezoek alsmede de reistijd in rekening worden gebracht
en een nieuwe afspraak worden gemaakt. Dit geldt ook
indien de apparatuur, naar het oordeel van onze technicus,
te sterk is vervuild!

> Onze technisch specialisten zijn bekend met de huidige
veiligheidsnormen binnen onze branche, toch willen wij
benadrukken, dat u onze mensen begeleidt zodat ze veilig

kunnen werken
> In verband met de vele in omloop zijnde typen Eppendorf

vriezers kan Eppendorf niet garanderen dat de
bruikleenvriezer van hetzelfde type is als de defecte vriezer

> Garantie op onderdelen, vervangen tijdens door Eppendorf
uitgevoerde reparaties, bedraagt één jaar. Deze garantie
omvat het gratis vervangen van de onderdelen in kwestie
waarbij voorrijkosten en werkuren met betrekking tot deze
vervanging niet in rekening worden gebracht

> Reparatie van schade te wijten aan: ongeval, stroomstoring,
blikseminslag, nalatigheid, ondeskundig gebruik, reparaties
en/of onderhoud uitgevoerd door andere personen dan
Eppendorf medewerkers of gebruik van niet door Eppendorf
geleverde onderdelen, zijn uitgesloten van garantie

> Rechten en plichten voortvloeiend uit een service contract
zijn niet overdraagbaar. In geval van verkoop van apparatuur 
waarop een service contract is afgesloten, dient Eppendorf
direct schriftelijk in kennis te worden gesteld

> De klant aanvaardt de jaarlijkse factuur voor het service
contract in zijn totaliteit vooraf te voldoen. Tevens
verplicht de klant zich de facturen voor reparatie en/of
onderhoudsbezoek te voldoen binnen de op de service
factuur gestelde termijn

> Bij het in gebreke blijven zal Eppendorf van rechtswege
de werking of hernieuwing van een contract opschorten
tot de datum waarop de factuur is voldaan, zonder dat de
vervaldatum van het contract gewijzigd wordt

> Eppendorf behoudt zich het recht voor de prijzen van service
contracten jaarlijks aan te passen, zonder voorafgaande
kennisgeving, tot een maximum van 5%
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