
Techniek op maat

GEBRUIK VAN (MEET)GEREEDSCHAP  
IN DE RUIMSTE ZIN

Uw pakket met maandelijkse kosten direct van de fabrikant
Wöhler Totaal Rondom Pakket

Volledige dekking
Vier jaar verzekerd  

tegen schade of 
diefstal

Belastingvoordeel
Maandelijkse kosten 
zijn aftrekbaar

Volledige 
serviceverlening
Wöhler controleert,  
repareert en justeert het 
(meet)gereedschap 

Inzichtelijk
Vaste maandelijkse 
kosten

Looptijd
Na vier jaar ontvangt 
u vervangend (meet)- 
gereedschap met een 
nieuw geactualiseerd 

contract

Bruikleen  
(meet)gereedschap

Kosteloos indien de 
reparatie langer dan tien 

werkdagen gaat duren



2 3

Uw voordelen op een rij:
 ¬ Alles begint met de toetsing van  
uw bedrijfsgegevens en indien 
noodzakelijk een kopie van uw  
identiteitsbewijs.
 ¬Wij sturen een offerte en van  
Grenke ontvangt uw inzicht in  
de maandelijkse kosten. 

 ¬Wij regelen de verzekering en de  
serviceverlening voor uw Wöhler 
Totaal Rondom Pakket (meet) – 
gereedschap.
 ¬ Na uw schriftelijke akkoord op het 
contract zenden wij u het Wöhler 
(meet)gereedschap. 

 ¬ Aan het einde van de looptijd zal 
Wöhler u benaderen met een  
nieuw geactualiseerd voorstel.
 ¬ Het lopende contract eindigt na  
48 maanden waarbij u verplicht  
bent het (meet)gereedschap aan 
Wöhler te retourneren.

Volledig pakket met uitgebreide serviceverlening
Wöhler Totaal Rondom Pakket

Altijd volgens de laatste technologiën

(Meet)gereedschap volgens de laatste 
Wöhler technologiën
U beschikt over de laatste Wöhler tech-
nologiën omdat wij bij verlenging van het 
contract nieuw (meet)gereedschap sturen.

Geen risico op uitval

Beschikbaarheid boven 95%
Onze service-afdeling stuurt uw (meet)ge-
reedschap binnen tien werkdagen terug. 
Mocht dit niet lukken, kunt u kosteloos een 
bruikleen exemplaar aanvragen.

Compleet met serviceverlening

Volledige serviceverlening
Met uitzondering van het verbruiksmateri-
aal zijn de jaarlijkse kosten voor controle-  
of reparatiewerkzaamheden**) inclusief ver- 
vangingsmateriaal inbegrepen.

Rondom afgeschermd

Volledige verzekering
Met de verzekering*) van uw (meet)
greedschap vrij van kosten voor schade 
door vandalisme of diefstal.

Nogmaals de pluspunten

Vaste maandelijkse kosten

Betrouwbare financiering
Gedurende de looptijd dezelfde maande-
lijkse kosten.

100 % aftrekbaar van de belastingen
Omdat het Wöhler Totaal Rondom Pakket 
maandelijkse zakelijke kosten brengt, kunt 
u deze aftrekken bij de belastingdienst.

Langdurig belastingvoordeel

*) Bij diefstal (schriftelijke aangifte bij de politie verplicht) of beschadigingen door vandalisme worden deze kosteloos gerepareerd of u ontvangt vergelijkbaar (meet)gereedschap. 
**) Verbruiksmateriaal zoals filters of accu's zijn niet inbegrepen naast schade door onoordeelkundig gebruik.

Wöhler VIS 250-20 m video-inspectiecamera
Wöhler VIS 250 uitleesunit, vast aangesloten Wöhler starre camerakop ø 26, breedbeeld  
TFT-kleurenmonitor incl. 2 m verbindingskabel (uitneembare monitor), laadapparaat en 12 V NiMH accu-
pack, cameraduwstang ø 6 mm / 20 m, SD-kaart en Mini USB-kabel, antislipmat  
en kunststof koffer

2691
393 € 76,51

Wöhler VIS 350 LOC 30 m video-inspectiecamera
Wöhler VIS 350 uitleesunit, breedbeeld TFT-kleurenmonitor incl. 2 m verbindingskabel (uitneembare mo-
nitor), laadapparaat en 2 stuks 12 V NiMH accupack, losneembare Wöhler draai- / kantelbare camerakop ø 
40, SD-kaart en Mini USB-aansluitkabel, cameraduwstang ø 6,5 mm / 30 m, 5 stuks kunststof koepels, tube 
siliconenvet, antislipmat en kunststof koffer

6771
393 € 104,28

Wöhler VIS 500-40 video-inspectiecamera   
Wöhler VIS 500-40 NL video-inspectiecamera compleet in kunststof koffer met digitale lengte-aanduiding, 
7" TFT-breedbeeld-kleurenmonitor incl. 2 m verbindingskabel (uitneembare monitor), zonnescherm, 3,6 V 
Li-Ion accupack, losneembare Wöhler draai- / kantelbare camerakop ø 40, USB-laadapparaat met USB-C-
aansluitkabel, cameraduwstang ø 6,5 mm / 30 m, 3 stuks kunststof koepels en tube siliconenvet

11506
393 € 115,56

Wöhler VIS 700 LOC 30 m HD-video-inspectiecamera  
Wöhler VIS 700 uitleesunit, 7" HD TFT-breedbeeld-kleurenmonitor incl. 1,5 m verbindingskabel, zonne-
scherm, 3,7 V Li-Ion accu, losneembare Wöhler draai- / kantelbare HD-camerakop ø 40,  
SD-kaart, ovale cameraduwstang 8,6 x 5,6 mm / 30 m, 3 stuks kunststof koepels, USB-laad-apparaat met 
USB-C-aansluitkabel, tube siliconenvet, antislipmat en kunststof koffer

7395
393 € 166,43

Omschrijving Artikel-Nr. Maandtarief

Video-inspectie

Wöhler DC 430 lekvolumemeterset 
Wöhler DC 430 NL uitleesunit incl. uitbreidingsset sensoren DC 4xx (abs. luchtdruk en rel. vochtigheid), 
draagriem, mini-USB aansluitkabel, 4 stuks 1,2 V NiMH accu's type AA, laadapparaat, zakje drukmeetslan-
gen en kunststof verloopstukken, Wöhler gasballon DC 430 voorzien van koppelingen en kunststof koffer 
Maxi Wöhler DC 4xx 55 x 40 x 13 cm (lxbxh)

8975
392 € 47,99

Omschrijving Artikel-Nr. Maandtarief

Druk/Lekvolume/Temperatuur/Relatieve vochtigheid/Abs. luchtdruk

Wöhler A 450 L rookgasmeter (CO 5.000 ppm /  Pd 1 Pa) 
Wöhler A 450 L uitleesunit voorzien van drukmodule met 1 Pa resolutie, combisonde ø 8 x 250 mm met vast 
aangesloten 1,5 m aanzuigslang, micro-USB laadapparaat,  
micro-USB aansluitkabel en zakje a 25 stuks wattenfilters

4689
391 € 38,69

Wöhler A 450 rookgasmeter (CO 10.000 ppm /  Pd 0,1 Pa)
Wöhler A 450 uitleesunit voorzien van drukmodule met 0,1 Pa resolutie, losneembare combisonde ø 8 x 275 
mm, sondehouder met vast aangesloten 1,5 m aanzuigslang, luchttemperatuursensor stekervorm, micro-
USB laadapparaat, micro-USB aansluitkabel en zakje a 25 stuks wattenfilters

4695
391 € 54,37

Omschrijving Artikel-Nr. Maandtarief

Rookgasanalyse

Wöhler A 450 ECO rookgasmeter (CO 10.000 ppm /  Pd 1 Pa)
Wöhler A 450 ECO uitleesunit voorzien van drukmodule met 1 Pa resolutie, combisonde ø 8 x 250 mm met 
vast aangesloten 1,5 m aanzuigslang, luchttemperatuursensor stekervorm, accucapaciteit 6 uur, micro-USB 
laadapparaat, micro-USB aansluitkabel en zakje a 25 stuks wattenfilters

8489
391 € 46,39



www.woehler.nl
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Wöhler Nederland B.V.
Nijverheidsweg-Noord 123 · Unit A · 3812 PL Amersfoort
Tel.: +31 (0)33 20 77 600 · E-mail: info@woehler.nl


