
KEBE Repair + Service BV
Avignonlaan 16
5627 GA Eindhoven
Nederland

Telefoon
Website
E-mail

: NL8547.61.871.B01
: NL34RABO0313897360
: RABONL2U
: 62313347

: 0031 (0)40 2455544
: www.kebe.nl
: info@kebe.nl

BTW nr
IBAN
BIC
KvK nr

Prijsopgave

9-4-2019

519153

2311VM7

Mackie HD1521

Afdrukdatum

Ons ordernummer

Klantnummer

Uw referentie

Merk en type

Serienummer

- Vermelde bedragen in deze prijsopgave zijn 7 dagen geldig.
- Wanneer er na akkoord van de prijsopgave andere/onvoorziene defecten naar voren komen of onverwachte prijsfluctuaties
   van onderdelen plaatsvinden behouden wij ons het recht om een nieuwe prijsopgave te maken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden welke terug te vinden zijn op www.kebe.nl/voorwaarden.

Voeding dient hersteld te worden.

Te verrichten werkzaamheden:

Koopdatum

Yung Lie

Doelengracht 7
2311VM Leiden

02587484

1-1-0001

Akkoord met prijsopgave

Niet akkoord - svp apparaat retour.
Ik betaal onderzoekskosten en (indien van
toepassing) transportkosten

Niet akkoord - Ik doe afstand van het apparaat
en betaal onderzoekskosten

Kies een van de volgende opties:

Onderzoekskosten normaal (excl BTW)

Onderzoekskosten normaal (incl BTW)

Transportkosten (excl BTW)

Transportkosten (incl BTW)

€ 35,00

€ 42,35

€ 39,00

€ 47,19

Voor het maken van een prijsopgave bij water/vochtschade of
blikseminslag hanteren wij een vergoeding van € 65,00 ex BTW
(€ 78,65 incl. BTW).
Voor het maken van een prijsopgave voor mengtafels hanteren
wij een vergoeding van € 75,00 ex BTW (€ 90,75 incl BTW).

*

*

*

*

Gaarne na ondertekening retour naar onderstaand adres. Reageren per mail met uw keuze volstaat ook.

Datum: Naam in blokletters:

Handtekening:

Totaal (ex BTW)

Totaal (incl BTW)

BTW

€ 311,54

€ 65,42

€ 376,96

Aanbetaald € 0,00

€ 376,96
nog te voldoen voor reparatie

+

-

Prijsopgave:

Totaal

Product Actieve speaker(s)

klachtomschrijving:
Bij frequentie rond 800 Hz is resoneert de speaker. Een doordringend, scheurend geluid. Vooral goed hoorbaar bij stemmen en dat valt op als we de speakers gebruiken als Front Of House-systeem. We hebben de hoorntweeter er uit gehaald en deze is in orde. Geen rammelende onderdelen, driver is goed. De woofer is zo te zien ook goed. Ook in de kast geen loszittende delen die mee kunnen trillen.
Hopelijk kunnen jullie vinden wat er aan de hand is. Scheidingsfilter?
Alvast bedankt


