CASABARISTA
Reparatie & Onderhoud
espresso apparaten & espressomachines
Klant gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Merk / type espressomachine:
(met Serienummer)
•
•
•

Zorg dat u de espressomachine goed verpakt, inclusief accessoires (portafilters, filterbakjes).
Onderhoud wordt overeenkomstige ‘uitgevoerde werkzaamheden’ (op CasaBarista.nl) verzorgd.
Gedurende de garantie periode is de vervanging van onderdelen gratis voor espresso apparatuur die bij
CasaBarista gekocht zijn. Reparaties en vervangingen binnen de garantietermijn als gevolg van nalatig
onderhoud worden in rekening gebracht (kalkaanslag, verstoppingen, onkundig gebruik).
Na inspectie van de defecte machine ontvangt u een prijsindicatie voor reparatie. Hierna bepaalt u om de
reparatie te laten uitvoeren. Wilt u dit niet, dan wordt € 35 inspectiekosten in rekening gebracht. Laat u de
reparatie wel uitvoeren dan zijn deze inspectiekosten inbegrepen in de factuur. Prijzen zijn inclusief de uit
te voeren activiteiten en reinigingsmiddelen, exclusief de mogelijke vervanging van onderdelen. Reparaties
buiten de reguliere onderhoudsbeurt, worden alleen in overleg met u uitgevoerd tegen de begrote
meerkosten.
De garantie op vervangen onderdelen is 6 maanden.
U ontvangt van ons bericht als u de espressomachine kunt ophalen.

•

•
•

Pick up & Return service (€ 39): Ja / Nee
Leen espresso apparaat (€ 35): Ja / Nee
Afleveren CasaBarista locatie:
Keuze onderhoud (indien van toepassing):
Consumenten espresso apparaat
" Onderhoud Quickmill 810, 820
" Onderhoud Rancilio Silvia

(Semi) professionele espressomachine
"
"
"
"

Espressomachine klein jaarlijks onderhoud
Espressomachine groot onderhoud
Espresso (2-boilers) machine klein jaarlijks onderhoud
Espresso (2-boilers) machine groot onderhoud
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CASABARISTA
Reparatie & Onderhoud
espresso apparaten & espressomachines
Opmerkingen (evt. defecten, problemen):

Meegeleverde accessoires:
" 1 kops portafilter
" 2 kops portafilter

Verder:
"
"
"
"

In te vullen door CasaBarista:
Garantie: Ja / Nee
CB Locatie / medewerker:
Datum espressomachine ontvangen:
Datum espressomachine gereed:
Uitgevoerde reparaties:

Uitgevoerd onderhoud:

Evt opmerkingen:
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