PRODUCTIEPLUSPLAN
Van der Spek ProductiePlusPlan® voor inspectie,
kostenbeheersing en productieoptimalisatie van
recycling- en overslagmaterieel.

W WW.VA NDERS P EK.NL

WA A R O M E E N PR O DU CTIE PLUSPLAN ®
P RODU CT IE
• Advies over het preventief onderhoud ter voorkoming van storingen die het productieproces verstoren.
• Machine(s) blijven optimaal afgesteld, waardoor hoge producties mogelijk blijven.
• Altijd de juiste gradaties produceren door optimale afstelling van brekers, geen onnodige overmaten.
• Sorteerinstallatie(s) realiseren continu de hoogst mogelijke scheidingsresultaten.
• Advies voor uw medewerkers over onderhoud en afstellen van uw machine(s).
V EILIG HEID
• Nieuwe medewerkers worden continu geschoold voor onderhoud en gebruik van uw materieel.
• Veiligheidsvoorzieningen van het materieel worden doorlopend gecontroleerd.
• Machine(s) in het ProductiePlusPlan® worden gratis BMWT gekeurd.*
L AG ERE KO ST E N
• Voorkomen van storingen die het productieproces verstoren door preventief onderhoud en advies.
• Advies voor onderhoud en reparatie dat in overleg door ons kan worden uitgevoerd tegen voordeligere
tarieven voor arbeid en onderdelen.*
• Bezoeken worden maandelijks vooraf gepland.
• Kleine reparaties worden kosteloos uitgevoerd, exclusief verbruikte materialen.**
BEHEERSING VAN DE KOSTEN
• Na ieder bezoek van onze specialist ontvangt u een duidelijke rapportage met aanbevelingen en adviezen
voor uw machine(s) en/of installatie.
• Een logboek op locatie met onderhouds- en schoonmaakplanning voor uw medewerkers dat tijdens ieder
bezoek gecontroleerd en besproken wordt.
KOST EN VA N H E T VAN D E R S P E K P R O D U CTI E P LU SPL AN ®
Inspectie per 1/2 werkdag

€ 295,- per bezoek

Inspectie per werkdag

€ 595,- per bezoek

Voorrijkosten worden per postcodegebied separaat doorbelast. Dit staat vermeld op onze website:
https://vanderspek.nl/voorrijtarieven/
* alleen geldig bij minimaal 10x per jaar bezoeken  ** 10% korting op verbruikte materialen. Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

n!

V

et Joh
h
g
a
ra

WILT U MEER WETEN OVER ONS
PRODUCTIEPLUSPLAN?
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  

W WW.VA NDERS P EK.NL

