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Op al onze transacties zijn 
van toepassing de Algemene 
Verkoopvoorwaarden, 
gedeponeerd te Amsterdam 
onder nr. 3719. 

 
 

 

µ 
Locatie 

Soort bedrijf   Contactpersoon   

Naam   Telefoon / Fax  

Adres   Email Adres  

PC en Plaats   GSM nummer  

Telefoon   Openingstijden  

 

WMF SERVICE DEPARTMENT 

Telefoon 020-4808081  Email Adres service@wmf.nl 

Fax 020-4808071    

 

Koffiebrander ? Zo ja Welke…………………………………………………………………………………………………… 

 

Locatie koffiemachine    

Nieuwbouw/bestaande bouw*    De gemeten waterhardheid is …………………………………….. dH. 

 

Machine ingeruild?  JA / NEE*, zo ja wat is het serienummer: …………………………………….  * doorhalen wat niet van toepassing is. 

Ter info: De ingeruilde machine wordt eigendom van WMF Nederland BV. 

 

Te verzorgen door WMF:         CHECK* 

Ontvangen installatie tekeningen van uw Account Manager JA / NEE 

Advies over af te sluiten abonnementen reinigingsmiddelen JA / NEE 

Advies over af te sluiten onderhoudscontracten JA / NEE 

 

Te verzorgen door klant voor de plaatsingsdatum:      CHECK* 

Voorbereiden waterleidingen met een watermelder, reduceer en/of terugslag ventiel ** JA / NEE 

Voorbereiden stroomvoorziening 230 volt / 400 volt 16A / 32A zekering ** JA / NEE 

Installeren van een wasmachinekraan ** JA / NEE 

Afvoer verzorgen met sifon diameter 40 mm / 50 mm ** JA / NEE 

Koffie om de machine af te stellen (bonen of gemalen koffie en melk/suiker) JA / NEE 

Servies om de instelling te bepalen kopje / kan JA / NEE 

Gewenste knopindeling van uw nieuwe koffiemachine JA / NEE 

WMF muntjes t.b.v. muntwisselaar of muntproever (tegen meerprijs) JA / NEE 

Extra cappuccino slang of uitloopkop (tegen meerprijs) JA / NEE 

* doorhalen wat niet van toepassing is. ** zie bijlage installatievoorziening WMF Koffiemachines 

 

Het is voor de installatie van de machine essentieel dat bovengenoemde zaken gereed zijn op de dag dat de apparatuur geïnstalleerd wordt.  

Fysiek gecontroleerd door:……………………………………………………………………………….. 

______________________________________________________________________________________________ 

WMF Nederland B.V. is noch bevoegd noch verantwoordelijk voor de installatievoorzieningen. De klant dient deze werkzaam- 

heden door een installatiebedrijf uit te laten voeren. Indien de installatievoorzieningen niet als zodanig aanwezig zijn, worden extra kosten à € 350,00 in 

rekening gebracht en zal de plaatsing opnieuw worden gepland. 

Verkoopadviseur       Voor akkoord cliënt 

Naam:       Naam   : 

Datum:       Functie :   

Formulier per fax of mail naar :  020-4808098 of peter.vendel@wmf.nl    

 
PLAATSINGSGEGEVENS WMF KOFFIEMACHINES NEDERLAND   


