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Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2019
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing (wilo.com/nl/nl/legal.html).

Pioneering for You

http://wilo.com/nl/nl/legal.html
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Wilo Inbedrijfstelling

Inbedrijfstelling en functioneringscontrole
Inbedrijfstelling en functioneringscontrole wordt in Nederland gedaan door goed opgeleide Wilo-Service 
monteurs. Alle genoemde prijzen zijn exclusief materiaalkosten en exclusief BTW. De prijzen zijn van toepassing 
op correct geïnstalleerde systemen.

Op aanvraag:
Speciale netto prijzen voor het in bedrijf stellen van meerdere pompen of systemen op een locatie als ook de 
inbedrijfstelling en integratie van pompen in gebouwbeheersystemen. 

Product Artikelnummer Prijs

EUR
Drukverhogingsinstallatie / Vuilwaterpompinstallatie 2828263 195,00
Regenwatersysteem AF, RWN 2160445 297,84
Voortstuwer / Mixer 2160450 op aanvraag
Natloper- / Droogloperpomp 2160451 145,86

Normpomp ≤ 15 kW incl. laseruitlijning en rapportage 2828950 502,68

Normpomp ≥ 18 kW incl. laseruitlijning en rapportage 2828952 772,14

Prijsgroep: PG16

“De beste 
klantenservice 
leveren in de 
wereldwijde markt,
dat is wat ik
Pioneering for You noem.”

Pioneering for You.
Sinds 1872 zetten wij visionaire ideeën 
om naar intelligente oplossingen welke 
regelmatig de nieuwe standaard bepaalt in de 
industrie. Tegenwoordig is WILO SE, met het 
hoofdkantoor in Dortmund, Duitsland, een van 
’s werelds leidende fabrikant en leverancier 
van pompen, pompsystemen voor verwarming, 
koeling, airconditioning, watervoorziening en 
afvalwaterverwerking.

We zorgen dagelijks persoonlijk voor de 
wensen van onze klanten en gebruikers van 
onze producten wereldwijd. Hoog-efficiënte 
producten, op maat gemaakte oplossingen 
voor speciale toepassingen en vraag 
georiënteerde service, dat noemen wij bij Wilo
Pioneering for You.

De laatste jaren zijn we steeds dynamischer, 
groter en internationaler geworden. 
Onze producten zijn de oplossingen voor 
de uitdagingen en ons serviceaanbod 
is ontworpen om het werken met onze 
producten zo eenvoudig mogelijk te maken. 

Bij alles wat we doen staan de mensen 
centraal. Neem een kijkje in onze brochure en 
lees hoe wij bij Wilo onze belofte ”Pioneering 
for You” vorm geven.
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Wilo onderhoudscontract 
Basic & Comfort

24 uur telefonische noodservice ✓ ✓

Gedetailleerde documentatie volgens 
controlelijst

✓

Visuele inspectie van pomp/systeem ✓ ✓

Functiecontrole ✓ ✓

Reparatie inbegrepen ✓

Vullen van drukvaten met stikstof bij pomp/
systeem

✓ ✓

Geen reis- en werkvergoedingen tijdens 
onderhoudsinterval (gedurende normale 
serviceperiodes)

✓ ✓

Inclusief verbruiksartikelen ✓

Software updates ✓

Inclusief slijtdelen ✓

Geen reis- en werkkosten tussen de 
onderhoudsintervallen (buiten de normale 
service periodes, ook in het weekend)

✓

Wilo onderhouds- en reparatiecontracten
Twee mogelijke contractvarianten, op maat gemaakt 
voor uw behoefte

Een Wilo-servicecontract garandeert een vlak en betrouwbaar bedrijf van uw pompen. Storingen 
en defecten kunnen zo voorkomen worden. Op basis van bedrijfszekerheid en optimale energie-
benutting, worden de operationele kosten geminimaliseerd.

De genoemde prijzen zijn geldig nadat een onderhouds- en reparatiecontract gesloten is. De 
genoemde prijzen zijn inclusief reis- en werktijd van de servicemonteur.

In het geval van een eenmalige order van onderhoud en reparatie rekenen wij een toeslag van 
15% op de vermelde prijzen.

Prijsvermeldingen met een asterisk (*) zijn op aanvraag.

Indien u behoefte heeft aan 
meer informatie, neem dan 
gerust contact met ons op: 
T 088 - 9456 000 (lokaal tarief)
E service.nl@wilo.com

Prijsgroep: PG16

Product Basic Comfort Opmerking
Art. nr. Prijs Art. nr. Prijs Minimaal Maximaal

EUR EUR  
Drukverhogingsinstallatie 1x p.j. OHC001 222,59 OHC003 553,89

Drukverhogingsinstallatie 2x p.j. OHC002 393,41 OHC004 769,23

Brandblusinstallatie * *

Brandblusinstallatie DIN 14462 * *

Vuilwaterpompinstallatie 1x p.j. OHC005 230,88 OHC007 576,67

Vuilwaterpompinstallatie 2x p.j. OHC006 413,09 OHC008 827,21

Regenwatersysteem AF OHC010 353,04 *

Voortstuwer / Mixer * *

Natloper- / droogloperpompen OHC020 185,32 3 pompen 6 pompen

Normpompen < 15 kW OHC015 274,38 OHC016 702,78

Normpompen 18 kW t/m 30 kW OHC017 529,38 OHC018 1.887,00

Services Basic Comfort

Waarom een onderhoudscontract bij Wilo?
Als u voor uw drinkwatervoorziening, afvalwater of industrieel proces 
moet vertrouwen op een pompinstallatie, dan moet deze altijd perfect 
functioneren. Onze pompen en installaties zijn ontwikkeld en gebouwd om 
dat jarenlang probleemloos te doen. Toch is het belangrijk om regelmatig 
te controleren of alles nog voldoet. Met een onderhoudscontract van Wilo 
komt u niet voor verrassingen te staan en krijgt u inzicht in de levensduur en 
mogelijke energiebesparing.

Een professionele serviceafdeling met ervaren servicemonteurs, is het vaste 
aanspreekpunt voor al uw pompoplossingen en reageren snel op storingen. 
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NotitiesWilo diensten

* Uurtarieven 
- Kleinste rekeneenheid is 15 minuten

Product Artikelnummer Prijs

EUR
Uurtarief service engineer 100% * 2028272 94,00
Uurtarief service engineer 150% * 2028273 141,00
Uurtarief service engineer 200% * 2155502 188,00

Voorrijkosten (incl. reisafstand en –tijd) 501033891 94,00

Voorrijkosten voor een extra servicemonteur 2129094 47,00

Energy Check, lange termijnmeting van 2 dagen (differen-
tiaaldruk, temperatuur, volumestroom, netwerkanalyse)

2028262 op aanvraag

Stikstofvulling 502113993 21,42

Wateranalyse type 1 (CV-water) 2087150 188,70

Ledigen en reinigen pompput incl. verwerkingskosten 2828960 651,78

Kosten reinigen extra pompput aansluitend of op hetzelfde 
complex binnen een straal van 15 km.

2828962 352,92

24-uurs levering 2828909 48,96

Tijdslevering voor 11:00 uur 2828907 69,36

Tijdslevering voor 09:30 uur 2828908 90,78

Klein materiaal 2828903 37,74

Koeriersdiensten per km 12129098 0,87

Laseruitlijning < 15 kW 2155504 502,86

Laseruitlijning ≥ 18 kW 2155505 772,14

Prijsgroep: PG16



Pioneering for You

Wilo Nederland B.V.
Rak 18
1551 NA  WESTZAAN
The Netherlands
T +31 88 9456 000
service.nl@wilo.com
www.wilo.com/nl/nl/
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