
Wij kennen als geen ander het belang van een operationeel 
machinepark. Onze aftersales afdeling heeft als hoofddoel uw 
machines preventief te onderhouden en eventuele problemen 

zo snel mogelijk op te lossen. Voor u een zorg minder.

WWW.VANDERSPEK.NL

ONTDEK AL ONZEAFTERSALESPAKKETTEN

AFTERSALES



PRODUCTIEPLUSPLAN®

Optimale inzet van uw machine door inspectie en advies op locatie.

FILTERPLUSPLAN®

Met originele onderdelen en filters uw machine optimaal en tegen de 
laagste operationele kosten laten presteren.

De veelzijdige machines van Hyundai hebben goed en uitgekiend onderhoud  
nodig met daarbij de oliën en filters die de fabrikant voorschrijft. Dit komt de  
continuïteit van uw Hyundai ten goede en zal uw operationele kosten verlagen. 
Juist onderhoud is echt niet duur, het niet plegen van onderhoud kost u een  
vermogen! 

WAAROM EEN FILTERPLUSPLAN®

Als gebruiker van een bouw-, recycling-, wegenbouw- of overslagmachine bent u 
niet dagelijks bezig met het in topconditie houden van uw machine(s). U wilt er geld 
mee verdienen! De deskundige technici van Van der Spek willen hier wel continu 
voor u mee bezig zijn en kunnen u op meerdere manieren van dienst zijn.

Van der Spek ProductiePlusPlan® voor inspectie, kostenbeheersing en  
productie-optimalisatie van recycling- en overslagmaterieel.

WAAROM EEN PRODUCTIEPLUSPLAN®

• Preventief onderhoud ter voorkoming van storingen die het productieproces verstoren. 
• Nieuwe medewerkers worden continu geschoold voor onderhoud en veilig gebruik 

van uw materieel.
• Advies voor onderhoud en reparatie dat in overleg door ons kan worden  

uitgevoerd tegen voordeligere tarieven voor arbeid en onderdelen. 
•  Na ieder bezoek van onze specialist ontvangt u een duidelijke rapportage  

met aanbeveling en adviezen voor uw machine(s) en/of installatie.

Kijk voor meer informatie
over onze aftersales 
mogelijkheden op: 

https://vanderspek.nl/
after-sales-service/
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WILT U MEER WETEN OVER DE VERSCHILLENDE 
AFTERSALES MOGELIJKHEDEN?
Informeer bij onze adviseur aftersales John de Heijde 
naar de beste mogelijkheden voor uw machinepark. 

Telefoon: 06 82 31 89 70                
E-mail: john.de.heijde@vanderspek.nl   

Vraag het John!

MACHINE VOLGSYSTEMEN

Met een real time volgsysteem advies op maat voor service en support. 

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Vaste kosten per draaiuur, zodat u weet wat uw kostprijs is.

Met behulp van een (reparatie- en) onderhoudscontract bij Van der Spek kunt u de  
(reparatie- en) en onderhoudskosten spreiden over meerdere jaren. 

De servicemonteurs van Van der Spek worden getraind en opgeleid om voor elke 
storing een oplossing te vinden, updates uit te voeren en natuurlijk het juiste onder-
houd te verrichten. Onze serviceauto’s zijn volledig geoutilleerd, dus uw vakkundige 
servicemonteur heeft zijn eigen onderdelenmagazijn en werkplaats altijd bij zich. Met 
tijdig onderhoud bespaart u reparatiekosten achteraf en verlengt u de levensduur van 
uw machine(s).

Met up-to-date GPS-tracking (locatie en geofencing) beschikt u over gedetailleerde 
informatie over de dagelijkse bedrijfsgeschiedenis van de machine(s). 

Hierdoor kan het ervaren serviceteam van Van der Spek u sneller op afstand onder-
steunen bij storingen en de inzet van uw machine(s) zo optimaal mogelijk maken. 
Met een beter machineparkbeheer, verbeterde serviceplanning en betere proces-
controle tot gevolg. Samen kunnen we actie ondernemen voordat schade, 
verkeerde inzet of ongewenste stilstand optreedt.


