
SERVICE EN ONDERHOUD
DOOR DE MEIKO EXPERT

AFWASSEN ZONDER ZORGEN



OPTIMAAL PLEZIER  
VAN UW VAATWASMACHINE
Met een MEIKO vaatwasmachine haalt u absolute 

topkwaliteit in huis. Om zijn goede conditie te 

behouden, heeft uw vaatwasmachine onderhoud 

nodig. Net als uw auto. Hiermee voorkomt u dat 

de machine onverwacht uitvalt, en daarmee 

stress en tijdverlies. Bovendien gaat uw 

machine nog langer mee en bespaart u kosten; 

een goed onderhouden machine presteert 

beter, garandeert uw bedrijfszekerheid en 

verbruikt minder energie. Nauwkeurige 

controle helpt potentiële storingen tijdig te 

herkennen en te verhelpen nog voordat 

ze optreden. 

DE VOORDELEN  
VAN MEIKO SERVICE

• Wij kennen onze machines als geen ander en kunnen 

u dan ook het beste adviseren over het gebruik en het 

onderhoud. 

• Onze servicemonteurs zijn gekwalificeerde monteurs 

en worden regelmatig getraind in onze eigen MEIKO 

Academy in Duitsland. 

• Onze servicemonteurs beschikken over een 

professionele servicebus die uitgerust is met het beste 

gereedschap en de meest gangbare onderdelen.

• Meer dan 90% van de storingen lossen we tijdens het 

eerste bezoek direct op.

• Wij hanteren minimale responstijden en streven ernaar 

binnen 24 uur bij u te zijn, zodat u snel weer verder kunt.

• Onze servicedienst is 365 dagen per jaar 24/7 

beschikbaar. U kunt ons e-mailen via 

service@meiko.nl of bellen met  

088 10 50 000.

• Wij garanderen de 

beschikbaarheid van (voorraad)

onderdelen. Zelfs van uitlopende 

machines zijn de onderdelen nog 15 

jaar beschikbaar, vitale onderdelen vaak 

nog langer.



MAAK EEN AFSPRAAK MET UW ACCOUNTMANAGER 
OF SLUIT DIRECT EEN SERVICECONTRACT AF
Wilt u direct een servicecontract afsluiten of heeft u nog vragen? 

Neem contact met ons op, wij helpen u graag: service@meiko.nl of 088 10 50 000.

SERVICECONTRACTEN
U kunt kiezen uit twee servicecontracten:

MEIKO Comfort

Dit contract verzekert u van een jaarlijkse, grondige controle volgens een uitgebreide checklist op uw vaatwasmachine. 

Daarnaast worden ook de slijtagegevoelige onderdelen preventief vervangen. Hierdoor verlaagt u het risico op uitval 

van uw machine en de kosten en ergernis die daarmee gepaard gaan.  

MEIKO Premium

Met dit contract wordt u volledig ontzorgd en hoeft u alleen bezig te zijn met datgene waar u goed in bent. Naast de 

jaarlijkse onderhoudsbeurt zijn de tussentijdse storingen en het gebruik van onderdelen bij reparaties volledig gedekt. 

Voor een vast bedrag per jaar bent u verzekerd van MEIKO Service op z’n best! Vraag naar de voorwaarden.

 COMFORT   PREMIUM

Jaarlijks onderhoud op uw vaatwasmachine √ √

24/7 service √ √

Uitgebreide controle aan de hand van MEIKO checklist √ √

GiO osmosemodule: algehele controle en meting √ √

GiO osmosemodule: voorfiltervervanging √ √

Doseersystemen ontluchten √ √

Nauwkeurige temperatuurmeting waswater & naspoelwater √ √

NEN 3140 keuring  X √

Preventief vervangen van slijtagegevoelige onderdelen √ √

Inclusief tussentijdse storingen en reparaties  X √

Voorrijkosten inbegrepen √ √

Korting op onderdelen 10% 100%

Korting op MEIKO chemie 10% 10%



MEIKO Nederland B.V.

Aploniastraat 40

3084 CC Rotterdam

088 10 50 000

service@meiko.nl

GEKWALIFICEERDE MONTEURS, 
GESCHOOLD IN ONZE MEIKO ACADEMY

DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN 
ALTIJD IN DE SERVICEBUS AANWEZIG

365 PER DAGEN PER JAAR 24/7 BESCHIKBAAR

MINIMALE RESPONSTIJDEN

MEER DAN 90% VAN DE STORINGEN TIJDENS 
EERSTE BEZOEK DIRECT OPGELOST
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