Deskundige reparaties
aan elektrische apparaten
Erkende Elektrotechnische Reparatiebedrijven

Garantie voor
Wilt u zekerheid dat uw
reparatie wordt verzorgd
door een professioneel
bedrijf? Kies dan voor een
reparatiebedrijf dat werkt
volgens de Erkenningsregeling
Elektrotechnische
Reparatiebedrijven van
Techniek Nederland.
Deze bedrijven werken met
goed opgeleid personeel,
hebben een uitstekende
service en duidelijke reparatieen garantievoorwaarden.
De Erkenningsregeling E
 lektrotechnische
Reparatiebedrijven is exclusief voor
bedrijven die zijn aangesloten bij
Techniek Nederland.
Afhankelijk van het Erkende Reparatiebedrijf is deze erkend voor één of
meerdere disciplines, namelijk: Telecom,
Computerapparatuur (ICT), Witgoed en/of
Bruingoed.
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Garantie voor kwaliteit
De erkenningsregeling garandeert een
vastgesteld kwaliteitsniveau dat door een
onafhankelijk bureau wordt gewaarborgd.
Snel en adequaat
Uw mobiele telefoon is gevallen en u
heeft een nieuw scherm nodig of de
camera doet het niet meer. Uw tablet of
computer heeft het begeven. Terug van
een weekje vakantie weigert de wasmachine dienst. Net voor die voetbalwedstrijd gaat de televisie op zwart. Maar ook
het espressoapparaat dat dienst weigert
en sterk vervuild is.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van
ergerlijke ongemakken die vragen om een
snelle en daadkrachtige reactie. In al deze
gevallen wilt u maar één ding: snel een
goede en betrouwbare reparateur vinden
die een adequate oplossing heeft voor uw
probleem.

kwaliteit
Uw product in betrouwbare handen
Voordat het Techniek Nederland erkende reparatiebedrijf uw reparatie snel en
vakkundig uitvoert, wordt eerst gekeken
naar zaken als economische waarde van
het product, de duurzaamheid en dus de
juiste balans tussen repareren en vervanging.
Met de duidelijke reparatie- en garantievoorwaarden die het erkende reparatiebedrijf hanteert, weet u zeker dat uw
toestel of apparaat in goede handen is én
dat de reparatie financieel verantwoord is.
De Erkenningsregeling Elektrotechnische
Reparatiebedrijven garandeert een vastgesteld kwaliteitsniveau.

Voor u betekent dit:
• duidelijke reparatie- en garantievoorwaarden;
• goede service en ruime ervaring in het
werk;
• adequaat opgeleide monteurs;
• hoog kwaliteitsniveau dat regelmatig
wordt gecontroleerd.
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