Elektrische fietswielen.com
Accu revisie/reparatie formulier

Naam
:
Adres
:
Postcode + woonplaats:
Tel. Nr.
:

Rosbayerweg 43
1521 RW Wormerveer
Tel. 075-6286550
Auto tel. 06-53717551
BTW nr. NL 0668,74,580,B,01
Bank: ABN/AMRO Zaandijk
Rek. nr. NL82ABNA 043.92.54.175
Handelsregister
Cnossen T.H.O
K.v.K. Zaandam 35017828

Graag onderstaande vragen invullen a.u.b.
Stuur te allen tijde uw lader mee, zonder deze kunnen we uw batterij niet testen !!!!!!!
Als de batterij is gereviseerd zullen wij uw batterij testen, deze kosten worden niet aan u
doorberekend, ook hiervan ontvangt u een report.
(ja / nee) doorhalen wat niet van toepassing is
Merk fiets:
Kunt u de batterij nog laden: ja / nee
Indien u bovenstaande vraag met ja beantwoord zullen wij uw BMS niet testen, doch indien u
wenst dat wij uw BMS ook testen wordt daar € 15,00 voor in rekening gebracht.
De BMS is een stukje elektronica dat uw batterij bewaakt en er ervoor zorgt zodat deze veilig
blijft werken.
Niet iedere BMS een balans functie (gelijk laden van de cellen) , onze BMS doen dat wel,
hierdoor gaat uw batterij langen mee.
Balans BMS vernieuwen: ja /nee (de kosten hiervoor bedragen € 37,50)
BMS test: ja / nee
Beschrijf kort uw klacht:
Wat is uw wens: gelijk / grotere capaciteit
Telefonisch hebben wij u al een richtprijs gegeven deze is normaliter goed doch kan het een
enkele keer voor komen dat wij deze aan moeten passen en daar zullen wij u eerst over
informeren alvorens we aan de revisie beginnen.
Wij laten u telefonisch weten wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn.
Afgesproken richtprijs: €
Wilt u dat wij de batterij eerst testen ja / nee
De kosten hiervoor bedragen € 27,15
U krijgt een uitgebreid test rapport meegeleverd. (zonder BMS test)
Hier ruimte voor op of aanmerking:

Op de volgende pagina vindt u ons adres, deze pagina kunt u op de doos plakken
Verpak uw batterij goed, om schade aan uw kostbare batterij te voorkomen!!!

EFW
T.a.v. Rob Cnossen
Rosbayerweg 43
1521RW Wormerveer

