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Hiermee bent u 

verzekerd van goed 
onderhoud en 

support.  



Klundert Audiovisueel

Klundert Audiovisueel is specialist op het 

Wij verkopen, installeren, repareren én 
verhuren professionele audiovisuele 
apparatuur. Door onze regionale focus zijn 

projecten. Middels ons Service Level 
Agreement (onderhoudscontract) bent u 
verzekerd van goed onderhoud en support, 

audiovisuele apparatuur! Ook als u nog 
geen klant bij ons bent, sluit u eenvoudig een 

‘Uw apparatuur moet het gewoon doen. 
Daarom is het belangrijk dat uw audiovisuele 

.

 Klundert
Audiovisueel
S.L.A.



Hoe werkt S.L.A.?

Indien u vervolgens een Klundert S.L.A. neemt, komen we 1x per 

servicetarief. Ook kunt u het gehele jaar kosteloos contact met 
ons opnemen, indien u (gebruikers) vragen of storingen aan uw 

Kiest u ervoor om geen S.L.A. af 
te sluiten?

Geen probleem. Dan kunt u uiteraard ook rekenen op onze service 
en diensten, echter betaalt u het normale tarief. En mist u het 
jaarlijkse onderhoud. Ook voor uw gebruikersvragen rekenen we 
dan een (kleine) service vergoeding.

‘Jaarlijks plannen 

een afspraak met u in. 

naar en bent verzekerd 
van periodiek 
onderhoud.’



Drie verschillende 
contracten
De mogelijkheden

We bieden 3 verschillende onderhoudscontracten aan. 
U kunt eventueel advies krijgen welke variant het beste bij 

op.

1. Basis onderhoudscontract - Type 10
2. Basis plus onderhoudscontract - Type 20
3. All-in onderhoudscontract - Type 30

Basis onderhoudscontract - Type 10

•    
  
  als elektrisch, tegen een speciaal scherp tarief (zie tarieven).
•    
  voor de voorrijkosten en arbeidsloon (zie tarieven).
•  Materiaalverbruik wordt in rekening gebracht
•  Kosteloos gebruik van onze telefonische storingsdienst /  
  

KOSTEN BASIS - TYPE 10, P/JAAR          € 149,00  excl. BTW

Basis plus onderhoudscontract - Type 20
Gelijk aan type 10, met extra:

•   Het opmaken van een projectdossier waarin al uw 
  
  
  gebruikersvragen zijn hiermee snel op te lossen  
  (vaak telefonisch).
•  Klein materiaalverbruik wordt niet in rekening gebracht 
  (bijv. schoonmaak materiaal / bekabeling / pluggen etc.)
•   Op werkdagen wordt binnen 24 uur uw defecte apparatuur   
  

KOSTEN BASIS PLUS  - TYPE 20, P/JAAR          € 229,00  excl. BTW

All-in onderhoudscontract - Type 30
Gelijk aan type 20, met extra:

•     
  vervangen door vergelijkbare apparatuur (ook in het weekend   
  en op feestdagen).

KOSTEN ALL-IN  - TYPE 30, P/JAAR          € 349,00  excl. BTW

Een passend 
service contract 

voor iedere 

Meest
gekozen
pakket!



Tarieven

(alle prijzen zijn exclusief B.T.W.)   | *Telefonisch, Teamviewer, VNC

Voorrijtarief

Vast voorrijtarief met KLUNDERT S.L.A.  € 40,00

Vast voorrijtarief zonder KLUNDERT S.L.A.  € 80,00

Vast voorrijtarief met KLUNDERT S.L.A.   € 25,00
(In een straal van 15 km) 

Standaard

Met Klundert S.L.A. 

 € 37,50 p/uur
(08.00 – 18.00 uur) 

 € 50,00 p/uur 
(18.00 – 08.00 uur)

  € 75,00 p/uur
(00.00 – 24.00 uur) 

Support op afstand*, dinsdag t/m zaterdag KOSTELOOS
(08.00 – 18.00 uur)

Support op afstand*, dinsdag t/m zaterdag € 5,00 p/10 min.
(18.00 – 08.00 uur) 

Support op afstand*, zon- en feestdagen  € 10,00 p/10 min.
en feestdagen (00.00 – 24.00 uur) 

Zonder Klundert S.L.A.

Arbeidsloon dinsdag t/m zaterdag   € 50,00 p/uur
(08.00 – 18.00 uur)

Arbeidsloon dinsdag t/m zaterdag    € 75,00 p/uur
(18.00 – 08.00 uur)

Arb   € 90,00 p/uur
(00.00 – 24.00 uur)

Support op afstand*, dinsdag t/m zaterdag € 7,50 p/10 min.
(08.00 – 18.00 uur)

Support op afstand*, dinsdag t/m zaterdag  € 10,00 p/10 min.
(18.00 – 08.00 uur) 

Support op afstand*, zon- en feestdagen  € 12,50 p/10 min.
(00.00 – 24.00 uur)



Basis onderhoudscontract - Type 10
KOSTEN BASIS - TYPE 10, P/JAAR          € 149,00  excl. BTW

Basis plus onderhoudscontract - Type 20
KOSTEN BASIS PLUS  - TYPE 20, P/JAAR          € 229,00  excl. BTW

All-in onderhoudscontract - Type 30
KOSTEN ALL-IN  - TYPE 30, P/JAAR          € 349,00  excl. BTW

 Service
 Level
Agreement

Bedrijf

Naam

Datum     Handtekening  
  

Kruis uw gewenste onderhoudscontract aan. Gelieve dit document getekend retour te sturen.

Kies voor 
zorgeloos gebruik

van uw audiovisuele 
apparatuur.

Ik kies voor 
een S.L.A. 
bij Klundert AV



Onze S.L.A 
sluit je af voor 
minimaal 1 jaarKlundert Audiovisueel 

Oisterwijk

Neem gerust contact op ons op!

Voorwaarden
 
 afspraak

 
 
 van het contract kan op elk moment.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

Prijswijzigingen, productwijzigingen en typefouten 

voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.

+31(0)13-5288660
service@klundertaudiovisueel.nl
www.klundertaudiovisueel.nl 



Klundert Audiovisueel
Bedrijfsweg 13

5061 JX Oisterwijk


