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i-‐SERVICE:	  

ICE	  Benelux	  biedt	  met	  i-‐SERVICE	  een	  makkelijke	  en	  
snelle	  oplossing	  voor	  het	  melden	  en	  bijhouden	  van	  
service	  en	  storing	  werkzaamheden.

1.	  U	  scant	  eenvoudig	  de	  machine	  QR-‐code	  en	  voegt	  
extra	  informatie	  over	  de	  storing	  in.	  

2.	  Na	  het	  verzenden	  wordt	  de	  service	  opdracht	   in	  
ons	  systeem	  gepland.

3.	  Onze	  monteur	  bezoekt	  en	  lost	  de	  storing	  op	  of	  
voert	  de	  betreffende	  service	  uit.

4.	  Na	  reparatie	  ontvangt	  u	  een	  getekende	  	  digitale	  
werkbon.	  De	  digitale	  werkbon	  wordt	  in	  i-‐SERVICE	  
gecontroleerd	  en	  gefactureerd.

5.	  U	  ontvangt	  volgens	  de	  afgesproken	  
serviceovereenkomst	  de	  factuur	  digitaal.

Onderhoud	  is	  behoud!	  

Goed	  onderhoud	   verlengt	  de	  levensduur	  van	  uw	  
machine(s)	  en	  zorgt	  bovendien	  voor	  het	  beste	  
reinigingsresultaat!	  

Onze	  servicemonteurs	  hebben	  een	  uitstekende	  
kennis	  van	  uw	  machine(s)	  en	  kunnen	  uw	  bedieners	  
ook	  goed	  trainen	  in	  het	  dagelijks	  onderhoud	   van	  de	  
machine.	  

Zo	  zorgen	  we	  samen	  goed	  voor	  uw	  machine(s).	  
Resultaat;	  minimale	  uitval	  en	  maximale	  
reinigingsprestaties!

Bij	  het	  afsluiten	  van	  een	  i-‐SERVICE	  
onderhoudsabonnement,	   ontvangt	  u	  maar	  liefst	  3	  
jaar	  GARANTIE!
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LIGHT*

Met het basis servicepakket krijgt uw machine
1 x per jaar een preventieve servicebeurt. U
krijgt 10% korting op de gebruikte onderdelen.
Voor tussentijdse storingen worden er
voorrijdkosten en arbeidsloon berekend.
Goede keuze voor inzet bij minder dan 200
draaiuren per jaar!
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SMART*

Voor  200  tot  300  draaiuren  per  jaar  krijgt  
uw  machine  twee  preventieve  
servicebeurten.  Tevens  krijgt  u  10%  korting  
op  gebruikte  onderdelen.  Voorrijkosten  en  
arbeidsloon  worden  bij  tussentijdse  
storingsbezoeken  NIET  berekend.

PRO*

Bij	  meer	  dan	  300	  draaiuren	  per	  jaar	  adviseren	  
wij	  u	  het	  Pro	  pakket;	  geheel	  gelijk	  aan	  het	  
Smart	  pakket,	  alleen	  geven	  we	  uw	  machine	  
drie	  keer	  per	  jaar	  een	  servicebeurt!	  Hierdoor	  
wordt	  uw	  machine	  beter	  onderhouden	   en	  kunt	  
u	  tussentijdse	  problemen	  vrijwel	  voorkomen!

FULL	  SERVICE*

Voor	  de	  machines	  die	  veel	  worden	  belast	  en	  
ingezet	  is	  er	  ons	  uitgebreidste	  pakket.	  Drie
preventieve	  servicebeurten	  per	  jaar	  en	  geen	  
extra	  kosten	  voor	   tussentijdse	  storingen!	  
Onderdelen	  en	  slijtdelen	  zijn	  inbegrepen.	  Geen	  
verborgen	  kosten.	  

*  Nieuwe  machines  worden  bij  aflevering  direct  geaccepteerd  voor  
het  i-SERVICE  systeem.  Gebruikte  machines  (bijna  ieder  merk)  
worden  bij  een  eerste  servicebezoek  beoordeeld  voor  acceptatie  of  
dat  deze  eerst  een  “0”-beurt  dient  te  krijgen.



Type	  machine LIGHT SMART PRO FULL	  SERVICE

Schrobzuigmachines

SMALL	  WB	   serie ICE	  i15	  B	  serie € 155,00 € 259,00 nvt nvt

COMPACT	  WB	  serie ICE	  i18	  C/B,	  i20B,	  i20	  NB	  serie € 179,00 € 319,00 € 455,00 € 819,00

MEDIUM	  WB	   serie ICE	  i20	  NBT	  (RVS),	  i24	  BT	  (RVS)	  serie € 195,00 € 349,00 € 489,00 € 925,00

LARGE	  WB	  serie ICE	  i32serie € 225,00 € 395,00 € 555,00 € 1.040,00

MEDIUM	  RO	  serie ICE	  RS32serie € 265,00 € 475,00 € 669,00 € 1.249,00

Veegzuigmachines

MEDIUM	  RO	  serie ICE	  IS	  1100	  serie € 219,00 € 389,00 € 525,00 € 998,00

Prijslijst	   i-‐SERVICE	  2016

De  voordelen  van  i-SERVICE:

- Uw  service  aanvraag  tot  facturatie  gedigitaliseerd

- Altijd  uw  machines  in  kaart  in  ons  systeem,  wij  kennen  uw  machine

- Rapportages  over  machinepark  en  servicekosten  

- Eenvoudig  service  aanmelden

- Eenvoudig  top  10  slijtdelen  bestellen

- Eenvoudig  zelf  een  onderdelentekening  bekijken

- Tracking  machine  locatiesysteem  via  GPRS  

- Optimaal  onderhoud/behoud  van  uw  reinigingsmachine(s)

- Voorrang  bij  service-aanvragen

- GRATIS  leenmachine  bij  langere  uitval

- Kostenbesparend

- Fleetkorting op  i-SERVICE  bij  meerdere  machines
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Service	  tarieven	  NL:

Ma-‐vr:	  8.00	  –18.00	  uur
Voorrijkosten	   € 69,00
Arbeidsloon	  per	  kwartier € 18,00
NEN	  3140 € 15,00
Klein	  materiaal € 12,50

Ma-‐vr:	  18.00	  –24.00	  uur	  +	  zaterdag
Voorrijkosten	   +	  150%
Arbeidsloon	  per	  kwartier +	  150%

Zondag	  en	  feestdagen
Voorrijkosten	   +	  200%
Arbeidsloon	  per	  kwartier +	  200%

Prijzen:

Alle	  vermelde	  prijzen	  zijn	  exclusief	  BTW,	  geldig	  tot	  en	  met	  30	  juni	  2016	  en	  inclusief	  verpakkingsbelasting.	  
De	  prijzen	  zijn	  exclusief	  eventuele	  vracht-‐ en	  administratiekosten,	  verwijderingsbijdrage	  en	  loodtoeslagen	  

Garantie	  op	  reparatie/onderhoud:

Op	  onderdelen	  welke	  zijn	  vervangen,	  verleend	  ICE	  Benelux	  3	  maanden	  garantie.	  Eventuele	  reclamaties	  op	  
geleverde	  onderhoud,	  dienen	  binnen	  1	  week	  schriftelijk	  door	  te	  worden	  gegeven	  via	  info@icebenelux.com.

Facturatie:

Facturatie	  en	  het	  versturen	  van	  de	  i-‐SERVICE	  werkbon	  gaat	  volledig	  digitaal.	  i-‐SERVICE	  onderhoudsabonnementen	  
worden	  na	  de	  geleverde	  servicebeurt	  gefactureerd,	  gelijktijdig	  met	  de	  vervangen	  onderdelen.

Betaling	  &	  betalingskorting:

De	  betaling	  dient	  te	  geschieden	  binnen	  14	  dagen	  na	  factuurdatum.	  Betaald	  u	  binnen	  5 werkdagen,	  dan	  verlenen	  
wij	  u	  nog	  2%	  extra	  betalingskorting	  welke	  u	  van	  de	  factuur	  mag aftrekken.

Contact	  gegevens:

ICE	  Benelux	  B.V.
Bennebroekerweg 269
1435	  CJ	  	  Rijsenhout (Nederland)
Internet:	   www.icebenelux.com
Email:	   info@icebenelux.com
Telefoon:	   +31(0)297	  –30	  30	  -‐10
KvK:	   65438345
Bank	  IBAN:	   NL08	  INGB	  0007	  1707	  95	  
BTW	  nr: NL856112458B01
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