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Bereikbaarheid
24u/24u – 7d/7d

Via de website https://belintra.be/nl/service-aanvragen/

Op werkdagen

Telefonisch op het nummer 09 389 00 10

•

Maandag

08u00-12u00 en 12u30-17u00

•

Dinsdag

08u00-12u00 en 12u30-17u00

•

Woensdag

08u00-12u00 en 12u30-17u00

•

Donderdag

08u00-12u00 en 12u30-17u00

•

Vrijdag

08u00-12u00 en 12u30-14u30

Dienst na verkoop
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Ons service team biedt een uitgebreide dienstverlening

Expertise en training
Onze service medewerkers zijn getrainde,
ervaren professionals die op regelmatige basis
extra trainingen volgen. Zij zijn gecertifieerd
volgens internationaal geldende standaarden.

Belintra is een toonaangevende leverancier
van veilige en innovatieve logistieke
oplossingen voor de zorgsector.
Om onze klanten bij te staan in het preventief
onderhoud van bepaalde toestellen hebben
we inmiddels een aantal service medewerkers
in dienst.

Service contracten
Regelmatige service van kritische toestellen verzekert u een gegarandeerde
functionaliteit over de periode dat de toestellen in gebruik zijn. Een service contract
zorgt ervoor dat de infrastructuur regelmatig wordt onderhouden om onverwachte,
kostbare uit-dienst-tijd te voorkomen.
De Belintra service contracten kunnen voor diverse producten ingezet worden en op
maat van de klant worden aangepast om aan alle specifieke noden te beantwoorden.
Uw Belintra contact kan u hierbij verder op weg helpen, mocht u interesse hebben.

Andere diensten
Belintra levert ook nog andere diensten.

Lokale dienstverlening binnen uw bereik
Onze service medewerkers werken vanuit onze kantoren in Semmerzake, een centrale
locatie in de buurt van Gent, om een zo laag mogelijke interventietijd te garanderen.
Belintra houdt een ruime voorraad van wisselstukken aan, klaar om in te zetten waar nodig.
De service medewerkers reageren zo snel mogelijk om zo weinig mogelijk oponthoud te
hebben in het geval van een defect.

Eenvoudig en snel contact
Om de service na verkoop te optimaliseren heeft Belintra geïnvesteerd in een
geautomatiseerd service opvolgingssysteem. Op onze website (www.belintra.be) vindt u
rechtsboven een link naar “service aanvragen”. U komt dan op een webformulier terecht
dat u kan invullen om de automatische opvolging op te starten.
De voordelen voor u als klant zijn:
•
uw aanvraag komt direct bij de juiste persoon terecht waardoor ze sneller verwerkt
kan worden;
•
u kan een foto of ander document toevoegen om de vraag te verduidelijken;
•
u kan te allen tijde uw aanvraag opvolgen;
•
indien de status van uw aanvraag wijzigt, wordt u daar automatisch van op de
hoogte gesteld.
Een service technieker zal u contacteren en het defect telefonisch proberen op te lossen.
Indien dit niet mogelijk blijkt en een interventie noodzakelijk is, wordt zo snel mogelijk een
afspraak gemaakt om de interventie in te plannen.

•

Opleiding
Indien u de medewerkers van uw technische dienst grondig wenst te laten opleiden,
kan ons service team daarvoor instaan. Dit kan zowel bij u ter plaatse, als bij Belintra
in house.

•

Installaties
We kunnen voor u de installatie in situ verzorgen, mits goedkeuring van de offerte.

