
Nilfisk Service

Houd uw bedrijf  
in beweging



De toegevoegde waarde van Nilfisk Service
Goede reinigingsapparatuur is een investering. Nilfisk Service beschermt die investering 
door de duurzaamheid en prestaties van uw Nilfisk machine te waarborgen.

Met Nilfisk kunt u:

• De beschikbaarheid maximaliseren door preventief onderhoud  

en tijdige reparaties of revisies

• Via het opbouwen van een volledige onderhoudshistorie en het gebruik van 

originele Nilfisk onderdelen de waarde van uw reinigingsapparatuur behouden

• De onderhoudskosten laag en voorspelbaar houden

Door de efficiënte prestaties en productiviteit van uw apparatuur gedurende de 
gehele levensduur te waarborgen, helpt Nilfisk Service de effectiviteit van uw 
reinigingswerkzaamheden te verhogen.



Nilfisk heeft drie  
Service Solutions, elk  
met een uniek aanbod.

 Optioneel / aanpasbaar

PRO
Professioneel 
onderhoud

PLUS
Optimale 

productiviteit

PREMIUM
Maximale  

beschikbaarheid
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Voorrijkosten

Arbeidsloon – periodiek onderhoud
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Voorrijkosten Korting

Arbeidsloon – inspectie & reparatie Korting
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Verbruiksartikelen Korting  

Accu's & laders Korting  
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EN Verlengde garantie

Service-rapporten

Gespecialiseerde technici

Leenmachine  

Weekenddekking  

Kwaliteitsservice – afgestemd  
op uw behoeften

De voorwaarden en bijzonderheden van elk element dat in onze Nilfisk Service 
Solutions is opgenomen, kunnen afhankelijk zijn van lokale beschikbaarheid.



Uw servicegerichte reinigingspartner
Met training en certificering, ondersteund door tientallen jaren aan kennis en 
ervaring in deze branche, vormen de technici van Nilfisk de basis van onze 
servicegerichte dienstverlening.

Uitgerust met het juiste gereedschap en het inzicht om uw onderhoudsproble-
men zo efficiënt mogelijk op te lossen, doen zij meer dan alleen maar reparaties 
uitvoeren - ze zorgen ervoor dat u de beste prestaties en het hoogste rendement  
uit uw reinigingsmachine haalt.



Wereldwijd bereik, lokale productiviteit
Nilfisk is een wereldwijde marktleider en daar zijn we trots op. We weten hoe 
belangrijk het is om machinestilstand tot een minimum te beperken om zo-
doende uw productiviteit te maximaliseren. We zijn vastbesloten om u te helpen 
uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken, in een schone en veilige werkomgeving.



800
TECHNICI

75K
KLANTEN

125K
MACHINES

Laat ons u helpen
Onze service-afdeling kan u eenvoudig adviseren over welk  

Nilfisk Serviceaanbod het best bij uw behoeften en prioriteiten past,  
ongeacht de leeftijd van uw apparatuur.

nilfisk.com/nl-be/service +32 2 467 60 50 orders.be@nilfisk.com

Nilfisk is een toonaangevende wereldwijde speler in de professionele 
schoonmaakbranche. Met meer dan 110 jaar innovatieve ervaring zet 
Nilfisk zich in om betrouwbare oplossingen en producten van hoge 
kwaliteit te bieden die de weg vrij maken voor een veiliger, productiever 
en schoner leven voor miljoenen bedrijven en huishoudens over de hele 
wereld. Nilfisk heeft eigen verkooporganisaties in meer dan 40 landen en 
de producten van het bedrijf worden in meer dan 100 landen verkocht.

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tél: +32 2 467 60 50
order.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be
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