
Per fax aan +31 (0)30 605 16 77 of 
naar de training meebrengen!

Aan 
HELLA Benelux BV
T.a.v. Martin Baars 
Postbus 1398 
3430 BJ  Nieuwegein
Nederland

De achtergrond van deze aanvraag is de door HELLA geboden compressorgarantie | plus op basis waarvan de door HELLA Benelux BV 
of één van haar trainingspartners geschoolde werkplaatsen 2 jaar lang aanspraak kunnen maken op de bovengenoemde garantie. 

Dat houdt in dat elke compressor van Behr Hella Service die gedurende deze periode op vakkundige wijze is ingebouwd, in geval 
van een garantie/waarborg wordt erkend en inclusief de betreffende componenten evenals de demontage- en montagekosten 
volgens de door HELLA gehandhaafde standaardtijden (HGS-Data), conform de garantievoorwaarden van de compressorgarantie | 
plus wordt gecrediteerd. 

De compressor dient door de werkplaats samen met de gebruikelijke documentatie* te worden ingeleverd. Verder moet de deelna-
me aan het concept worden aangegeven met een actielabel op de compressor en een sticker op de kartonnen verpakking. De gega-
randeerde creditnota wordt binnen enkele werkdagen via de grossier verstrekt na akkoord van HELLA.

Zonder de aangegeven documentatie en markering kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.

HELLA zal ondanks de directe creditnotaprocedure de compressoren achteraf controleren. Bij afwijkingen wordt een dialoog met 
de werkplaats aangegaan, om samen aan verbeteringen en een optimale samenwerking te bouwen. Hoewel in dat geval geen te-
rugvordering van reeds verstrekte creditnota zal plaatsvinden, kan bij herhaaldelijke niet-inachtneming van de reparatierichtlijnen 
uitsluiting van het concept plaatsvinden.

De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor productaansprakelijkheidsgevallen. Deze gevallen worden afzonderlijk afgehandeld.

De werkplaats vraagt om deelname aan het garantieprogramma voor een looptijd van 2 jaar vanaf de datum waarop de deelnemer 
aan de cursus heeft deelgenomen. De details van het programma vloeien voort uit de garantievoorwaarden die te vinden zijn op de 
actiewebsites: www.hella.nl/compressorgarantieplus en www.hella.be/compressorgarantieplus

Aanvraag tot deelname 
compressorgarantie | plus

(Werkplaats)

Van

* Volledig ingevulde garantie/waarborgaanvraag (garantieaanvraagformulier, aankoopfactuur grossier, demontage- en montagebewijs van de werkplaats)

Voor- en achternaam

Training:

Afdeling / functie

Plaats / datum   Firmastempel / handtekening

Invullen a.u.b.:

Diploma Terugwinnen Mobiele Airco’s: ja ☐ nee ☐
Mogelijkheid tot spoelen aanwezig: ja ☐ nee ☐

Aanbieder

Datum Plaats


