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UNIECHEMIE B.V.

Bent u tevreden, vertel het verder. Heeft u klachten, vertel het ons !!

Voor al uw vragen kunt u zich wenden tot onderstaande afdelingen en contactpersonen:
Verkoop
Rob Wolthuizen

hoofd verkoop

Tel.nr. direct
055-5334529

Verkoop binnendienst
Patrick ter Horst
Jolanda Brinkman
Ria Hazelaar
Renata van Wieringen
Johan Velner
Marco IJspeert
Sjors Kolvoort
Ans Drost

(email: sales@uniechemie.nl)
hoofd verkoop binnendienst
telefoon algemeen
order verwerking, levertijden en documentatie
order verwerking, levertijden
technische verkoop, productinformatie en prijs aanvragen
technische verkoop, productinformatie en prijs aanvragen
technische verkoop, productinformatie en prijs aanvragen
cilinderbeheer borg/huur

Unitbouw / projecten
Jan Dohmen
Klaas Dijkslag
Jelmer Reijmers
Jeroen Martens

(email: sales@uniechemie.nl)
hoofd projecten
unitbouw/project-aanvragen
unitbouw/project-aanvragen
besturingen/regeltechniek

055-5387773
055-5387768
055-5387767
055-5387769

Verkoop buitendienst
Harry van de Hel
Geuko Urbach
Tim van Heeswijk

(email: sales@uniechemie.nl)
regio Noord/Oost
regio Noord/West
regio Zuid

06-53397597
06-53312602
06-22556925

Product Management
Richard Fama

(email: sales@uniechemie.nl)
product manager

06-10797335

Recycling
Erwin van der Kuip

(email: recycling@uniechemie.nl)
hoofd recycling

055-5334529

Logistiek
Wim Fiets
Bernadette Bronkhorst

(email: logistics@uniechemie.nl)
hoofd logistiek (contact vragen mbt levering)
logistiek/transport

055-5380645
055-5334529

Administratie
Gerrit Lubbersen
Anja Diks

(email: administration@uniechemie.nl)
administratie
debiteuren (email: sales@uniechemie.nl)

055-5387777
055-5387777

055-5387764
055-5334529
055-5387762
055-5387761
055-5387779
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GARANTIE, INRUIL/REVISIE COMPRESSOREN, ALGEMENE OPMERKINGEN EN KOSTEN
Aanvullende voorwaarden voor terugsturen van goederen.
Beschadiging aan goederen bij levering
Indien u bij een levering beschadiging(en) waarneemt dient u onverwijld, binnen 24 uur, de transporteur én ons hiervan op de
hoogte te stellen.
Bij voorkeur per e-mail en op de vrachtbrief.
Uw contactpersoon is Wim Fiets of Bernadette Bronkhorst.
E-mail: logistics@uniechemie.nl
Telefoon: 055-5380645
Wegens overcompleet
Indien wij u conform uw bestelling producten hebben geleverd, kunnen deze producten in principe niet retour gestuurd worden.
Wij maken echter een uitzondering wanneer een product onbeschadigd in de originele onbeschadigde verpakking aan ons DDP
Uniechemie in Apeldoorn (vroeger franco) worden geretourneerd binnen 14 dagen na levering. Kopie vrachtbrief of kopie
factuur dient te worden bijgevoegd. De waarde wordt dan vergoed, waarbij kosten in mindering worden gebracht. De kosten zijn
5 % voor een kapitaal product, zoals compressor, verdamper of condensor, met een maximum van € 100,00 en 10 % voor een
onderdeel en/of appendage met een maximum van € 50,00 en een minimum van € 20,00.
Producten welke speciaal zijn besteld op uw verzoek en niet behoren tot ons standaardprogramma (zie prijslijst) worden niet
teruggenomen!
Wegens garantieaanspraak
Indien u garantieaanspraak maakt op goederen, dient u deze goederen DDP Uniechemie in Apeldoorn (vroeger franco) aan
ons te retourneren, vergezeld van kopie vrachtbrief of kopie factuur en opgave van reden. Bij compressoren, verdampers en
condensors is het essentieel dat de installatiegegevens en bedrijfscondities (zoals onder vermeld voor compressoren worden
bijgevoegd.)
Wij maken u erop attent, dat een aanspraak ter beoordeling van Uniechemie B.V. is.
Reparatie of kalibratie
Uniechemie kan al uw gereedschap voor u servicen of kalibreren.
Vraagt u naar onze binnendienst voor verdere informatie.
Inruil defecte Bitzer compressor voor restwaarde: Uw oude Bitzer compressor is geld waard!
De compressoren worden alleen geaccepteerd indien ze zijn afgesloten met afsluiters en onder druk staan. Voor de oude
compressor geldt, dat er een vergoeding wordt gegeven voor compressoren van 0 t/m 8 jaar. Compressoren dienen DDP te
worden aangeleverd bij Uniechemie in Apeldoorn. U krijgt van ons een analyse rapport van het gene dat men bij het openen
heeft aangetroffen.
Indien de uitvalsoorzaak moet worden vastgesteld, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Voeg bij de compressor de
gegevens betreffende de installatie en bedrijfscondities (type gas, To, Toh, Tc, Pc, Tch, Tvl).
Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Leveringsvoorwaarden achterin de product catalogus, zoals
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015. Voor
meest recente prijzen verwijzen wij naar onze internetsite.
Wij behouden ons het recht voor specificaties en/of prijzen zonder aankondiging of verplichting onzerzijds te wijzigen.
Kleine orderkosten

Uniechemie levert orders DDP (voorheen franco) vanaf een orderbedrag van € 250,-. Dus geen orderkosten en geen transportkosten.
Op orders onder € 250,- wordt een vaste toeslag berekent voor kleine orderkosten en transport van € 22,50.

GREENPOINT
NIEUW !!! Inruil defecte compressor voor een revisie compressor (willekeurig welk merk).
Een revisie of ruilcompressor is alleen interessant als er ook een oude of defecte compressor retour komt. Binnen 14 dagen
nadat de revisiecompressor is geleverd dient de oude of defecte compressor ingeleverd te zijn. Voor de staat waarin de
oude of defecte compressor verkeerd gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Dit geldt ook voor het reviseren van
compressoren, bijvoorbeeld lagerrevisie van schroefcompressoren.
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UNITBOUW VOOR ZUIGERCOMPRESSOREN EN SCHROEFCOMPRESSOREN

Unitbouw
ISO 9001-2008 gecertificeerd
Sterk tot in het detail.
Alle mogelijke ontwerpen:
- HFKS, NH3, CO2, sub/trans kritisch, HC’s
- Mono, booster, cascade
- DX, volbladverdamping en pompsystemen.

Werkvoorbereiding
Ontwerp volgens
-- NEN EN 378
-- ASME B31.5
-- AD 2000
-- Machinerichtlijnen
-- CE markering (PED)
Laswerk (foto)
-----

Keurlaswerk NEN EN 288 1+4
Lasmethode NEN EN 15614-1
Gecertificeerde vakmensen
ASME IX

Leidingwerk
-- Koper: Gecertificeerd
-- RVS: Gecertificeerd

ISO 9001
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UNITBOUW ZUIGERCOMPRESSOREN EN SCHROEFCOMPRESSOREN

INNOVATIE IN DE KOELTECHNISCHE UNITBOUW
Uw voordeel:
* Units (samenstel wordt met CE markering geleverd).
* Dichtheidsgarantie
* Verkort de doorlooptijd van uw project
* Meer flexibiliteit, minder kosten
* Keur volgens PED t/m cat. IV of ASME
* ISO 9001-2008 gecertificeerd type keur module D1D1 en H1H1
Met meer dan 20 jaar ervaring in de unitbouw weten wij als geen ander dat elke klant / installateur zijn eigen wensen graag vertaald ziet in
zijn unit. De unitbouw van Uniechemie B.V. biedt u de nieuwste techniek en daarmee meer invloed op uw aggregaat. Tevens bieden wij een
maximale flexibiliteit, een gunstige prijs en een superieure kwaliteit. Gegarandeerd dat u tevreden bent !!

Voor alle koelgassen een oplossing. Getoonde voorbeelden:
•
R507 met watergekoelde condensors
•
NH3 met compactverdamper 150 kW t0= -30°C
•
CO2 booster, sub- en transkritisch compressoren

Na de componentenselectie met behulp van een flowschema wordt de prijs bepaald.
Bij opdracht ontvangt u een 3D tekening van het aggregaat. Na akkoord wordt het zo gebouwd.
Niet alleen u heeft daarmee een goede indruk wat geleverd gaat worden maar ook uw klant.
Ook tijdens de bouw wordt u op de hoogte gehouden en kunt u navraag doen.
Er is geen betere communicatie mogelijk en het ziet er gelikt uit.
De wereld van mogelijkheden.
•
alle soorten koudemiddelen
•
koudwater-, DX-, circulatie-, booster-, cascadesystemen of warmteterugwinning.
•
elektrische schakelkast optioneel
De unitbouw is in Uniechemie’s kwaliteitssysteem geïntegreerd PED t/m categorie IV module D1 en H/H1 zodat de unit altijd wordt geleverd
inclusief een keur in het kader van CE markering en PED.
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