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WIJ KOPEN UW OUDE ONDERDELEN

Bedrijfsnaam: 

Klantnummer: 

Bedrijfsadres: 

Contactpersoon: 

E-mail: 

Telefoon:  Fax: 

Datum: 

Gewicht van de collo:  Afmetingen van de collo: 

Items te koop (* in te vullen indien geen onderdeelnummer gekend is) 

Procedure:
1) Vul het formulier in en stuur het naar uw contactpersoon binnen TVH.
2) TVH stelt een offerte op.
3) U geeft uw goedkeuring en het gewicht en de afmetingen van het pakket.
4) TVH geeft u een aankoopordernummer en wij halen de goederen op.
5) U stuurt een factuur naar TVH met uw aankoopordernummer op vermeld. 
6) Na inspectie & goedkeuring van de onderdelen betaalt TVH uw factuur (in geval van onherstelbare onderdelen neemt TVH contact 

met u op).

Printkaarten, snelheidsregelaars, displays, joysticks, elektrische motoren, verbrandingsmotoren, hydraulische pompen, transmissies, 
koppelomvormers, radiatoren, stuurassen, starters, alternatoren, reductoren, ventielen, orbitrolpompen, injectiepompen. 

De onderdelen moeten herstelbaar zijn

Onderdeelnummer/
Machine merk & type*

Machine serienr.
& bouwjaar* Hoeveelheid Merk/Omschrijving*

Staat van het  
onderdeel (defect/

werkt/nieuw)
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.

© 09-2016 TVH Group NV, Brabantstraat 15, BE-8790 Waregem. TVH® is een gedeponeerd handelsmerk. TVH is een leverancier van reserveonderdelen en accessoires voor de vervolgmarkt, geschikt voor 
het onderhoud en de herstelling van OEM-apparatuur. Deze informatie wordt voor de duur van de klant-leveranciersrelatie opgeslagen in het klantenbestand van TVH, in overeenstemming met de geldende 
privacywetgeving. U kunt schriftelijk om inzage en verbetering van uw gegevens vragen bij de klantendienst van TVH. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Alle verkopen zijn onderworpen aan 
de algemene verkoopvoorwaarden op www.tvh.com/avv. TVBRBM_1609001
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