
HotSpring heeft de juiste en actuele kennis van het totaalpakket van preventief onderhoud en 
reparatie voor uw Spa.

De preventieve inspectie en het onderhoud van uw Hotspring Spa bestaat uit: 

• Controle op het correct functioneren en, uit oogpunt van preventie, op mogelijke oorzaken van storing; 

• Controleren en inventariseren van verwarmingsapparatuur op gebreken inzake stoffen zoals kalk/chloride en/of  

 zouten die de verwarmingselementen kunnen aantasten bij overmatige aanwezigheid in het water. 

• Controle op stroomverbruik; 

• Visuele controle van de apparatuur; 

• Apparatuur inspecteren op algehele goede werking bij voldoende belasting; 

• Controleren van temperaturen en drukken in het systeem; 

• Controle van pomphuizen en afsluiters; 

• Controle op werking expansieorganen en/of overloopunits;

• Ontkalken/ontzouten van apparatuur met een toegankelijk warmte-element; 

• Controle of de digitale regelingen naar behoren functioneren; 

• Water wordt vervangen door schoon water; 

•	 Functioneren	van	filter	cycli;	

• Functioneren van de diversen pompen; 

• Functioneren ozonator; 

• Alle jets worden gedemonteerd en gereinigd. Indien nodig worden jets vervangen tegen meerprijs.; 

• Led-verlichting word gecontroleerd; 

• De kuip word in zijn geheel gereinigd; 

• Het uitvoeren van kleine reparaties (< 15 min. arbeid zonder extra bezoek noodzakelijk).

  -  Grote reparaties die voortvloeien uit het onderhoud worden op nacalculatie uitgevoerd.  

• Het verstrekken van een werkbon met daarop de gedane onderhoudswerkzaamheden/ontvangen 

 onderhoudsproducten.  

Het uiteindelijke resultaat is een grotere bedrijfszekerheid, een hygiënische start van uw zwemspa en een inzichtelijk 

reparatie- en onderhoudsbeleid. 

Bij het ondertekenen van dit programma zullen we u de t.z.t. berichten over het inplannen van het onderhoud. 

Ondanks alle zorg en aandacht kan het toch gebeuren dat er storingen ontstaan aan uw zwemspa. Daarom staan onze 

allround monteurs, ieder met een eigen wagen met alle benodigde onderdelen en professioneel gereedschap, klaar om u 

van dienst te zijn. Door het aantal monteurs, de regelmatige trainingen die zij volgen, de juiste kennis van uw Spa en door ons 

slim logistiek systeem, zorgen wij ervoor dat u snel verder kunt genieten. 
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• Mocht er onverhoopt ontevredenheid zijn over het uitgevoerde onderhoud, zien wij binnen 48 uur bij HotSpring een  

 melding hiervan. Bij uitblijven van deze melding zal het onderhoud als correct uitgevoerd worden beschouwd. 

•	 Het	verbruik	van	chemicaliën,	slijtonderdelen,	toebehoren	en	extra	filters	zijn	niet	in	inbegrepen		en	komen	voor	

 rekening van de wederpartij.

U krijgt ter waarde van € 275,00 incl. B.T.W. aan onderhoudsproducten voor uw Spa.

 • 1x Standaard Filter

 • 2x Chloorgranulaat

 • 2 x PH-

 • 1x Tubeclean

 • 1x Metal Clean

 • 1 x Cartridge Cleaner

 • 1 x Teststrips

 • 1x Covershine

 • 1x Testapparatuur

De prijs voor het onderhoudsprogramma is €995,00 incl. B.T.W. Te betalen via automatische incasso of per pin bij oplevering 

onderhoud. Dit bedrag is exclusief reiskosten, deze worden apart aan u doorberekend.

 Automatische verzending O-Care: Korting en doorlopende garantie

 € 110,- per kwartaal, per automatische incasso.

 De meeste Hotspring klanten gebruiken Weekly Spa Care van O-Care voor het wekelijks onderhoud van het water.   

 Indien u deelneemt aan het programma dan wordt het product u iedere 3 maanden gratis toegestuurd 

 (verzendingswaarde €10,-)

 U krijgt een korting van € 10,- en levenslange garantie op de pompen van uw Spa van Hotspring; 

 Garantie is geldig zolang u aan het programma deelneemt;

 Garantie gaat direct in bij gebruik van een nieuw gekocht HotSpring Spa of zodra u het O-Care product bij ons

 gedurende 6 maanden afgenomen heeft en het daarna automatisch laat toezenden;

 Uw totale besparing komt, met de gratis levering en de korting op het product, op totaal € 80,- per jaar.

 Meer informatie kunt u vinden op de website.
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Voorletters en naam :  ______________________________________________________________________________________

Adres :  ______________________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats :  ______________________________________________________________________________________  

IBAN rekeningnummer :  ______________________________________________________________________________________  

E-mail :  ______________________________________________________________________________________  

Mobiel :  ______________________________________________________________________________________

 

Datum :  ______________________________________________________________________________________

 

Getekend voor akkoord :  ______________________________________________________________________________________

(Inclusief automatische incasso)
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email: info@hotspring-nl.com
www: www.hotspring-nl.com

Getekend retour verzenden naar onderstaand emailadres.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen: 

HotSpring “The art of living Well”
Sterrenbeeld 25, 5215 MK ‘s Hertogenbosch
tel: 073-5443089

     


