
    Informatie EARfoon contract en EARmo onderhoudscontract.

     A. EARfoon contract;

     De EARfoons vallen onder een contract gedurende twee jaar tegen 
     verlies en beschadiging. (recht op 1 set EARfoons binnen 2 jaar)
     Bij verlies is het eigen risico EURO 14,00 per EARfoon. 
     Ingeval van beschadiging is er gèèn eigen risico.
     Maximale looptijd contract is 2 jaar. 

     Prijs per set, periode van 2 jaar         EURO 10,00 per jaar

     B. EARmo onderhoudscontract;

     EARmo biedt de mogelijkheid de EARfoons aan een 
     onderhoudscontract te koppelen. 
     Met dit contract worden de EARfoons regelmatig getest en 
     onderhouden, daarnaast zijn de EARfoons gedurende het 
     contract onbeperkt gedekt tegen verlies, diefstal en 
     beschadiging. 
     Met het EARmo onderhoudscontract wordt u de zorg omtrent 
     gehoorbescherming uit handen genomen. 

          EURO 34,00 per jaar

     Wat houdt het EARmo onderhoudscontract exact in:

      *  Na 2 jaar worden de EARfoons voor de eerste maal elektronisch 
         getest op lekdichtheid en tevens ultrasoon gereinigd. 

      *  Vervolgens worden de EARfoons jaarlijks elektronisch getest, 
          onderhouden en ultrasoon gereinigd. 

      *  Wanneer geteste EARfoons lek zijn worden deze GRATIS vernieuwd. 
         Het onderhoudscontract geeft na 5 jaar GRATIS recht op 
         nieuwe EARfoons. 

      * Gedurende de looptijd van het contract worden; 

         defecte of vervuilde filters vervangen, 
         vervuilde en/of kapotte etui's vervangen, 
         de EARfoons zijn gedurende het contract gedekt 
         tegen verlies, diefstal en beschadiging met een 
         eigen risico van EURO 14,00 per EARfoon ingeval van verlies. 



     Rapportage:

     EARmo verstrekt na iedere controle informatie over; 

     *  het aantal gecontroleerde sets 
     *  het aantal mutaties 
     *  het aantal vernieuwde sets 

     Opzegtermijn EARmo onderhoudscontract;

     *  Het EARmo onderhoudscontract dient minimaal voor 4 jaar 
        aangegaan te worden. 
        Opzegging kan na deze periode plaats vinden, minimaal 
        3 maanden voor de volgende jaarlijkse controle. 

     *  Werknemers kunnen bij uitdiensttreding per direkt uit het 
        onderhoudscontract verwijderd worden. Hieraan zijn geen 
        kosten verbonden. 

     Toetreding onderhoudscontract voor
     bestaande EARfoon otoplastieken.

     Voor deze EARfoon otoplastieken wordt alleen bij de 1e 
     controlebeurt van het onderhoudscontract EURO 12,00 per jaar 
     ouderdom bijgeteld op de normale jaarlijkse prijs. 

     Extra voordeel met het EARmo onderhoudscontract;

     *  10% korting op EARfoon reinigings produkten 
     *  10% korting op otoplastieken bij nieuwe werknemers 

     Fakturering;

     Wanneer direkt bij aanschaf van de EARfoons gekozen wordt 
     voor een onderhoudscontract wordt voor de eerste 2 jaar 
     slechts éénmalig EURO 10,00 in rekening gebracht. 
     Bij aanvang van het 3e jaar wordt voor de eerste maal
     EURO 34,00 berekend.


