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Kalibratie van momentsleutels:
Aanbod

1 Algemeen
ESTL kalibreert momentsleutels met een nominaal bereik van 30 tot 1000 Nm. De kalibratie gebeurt
met een autonoom kalibratietoestel conform de principes van ISO 6789. De kalibratie kan gebeuren
in wijzerzin, tegenwijzerzin of in beide richtingen.

2 Praktische voorwaarden
- De momentsleutels dienen gemerkt te zijn alvorens deze te bezorgen aan ESTL.
- Een kalibratie wordt officieel aangevraagd via de website www.estl.be/ (under construction), of via
een gehandtekend aanvraagformulier per mail naar kalibratie@estl.be te sturen. De data in het
aanvraagformulier zijn absoluut nodig om de kalibratie te kunnen uitvoeren. In geval van
onvolledige data kunnen extra administratie- en communicatiekosten aangerekend worden.
- Momentsleutels worden verzonden zonder de bijhorende dopsleutel(s).
- De momentsleutels worden naar ESTL verzonden in een herbruikbare verpakking die ook zal
gebruikt worden voor de retourzending. Als alternatief worden ze afgegeven en opgehaald in het
labo van ESTL te Deerlijk.
- De verzendkosten heen en terug worden betaald door de aanvrager.
- Kalibratiecertificaten worden standaard per mail in pdf formaat verzonden naar de opdrachtgever.

3 Kostprijs
Kalibratie
1 richting
2 richtingen
Kostprijs
43,5 €
58,5 €
- Optioneel aanbrengen van een kalibratielabel : gratis.
- Voor diensten van minder dan € 125 (exclusief BTW), wordt € 8 administratiekost gefactureerd.
- Kosten voor verzending, retourzending, retourverpakking voor zover vereist, BTW zijn ten laste van
de opdrachtgever.
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4 Levertermijn
- De standaard doorlooptijd bedraagt 10 tot 15 dagen
- ESTL behoudt steeds het recht op een langere levertermijn, doch beroept zich hier enkel op in
uitzonderlijke situaties.

5 Algemene voorwaarden
- Eventuele schade veroorzaakt door ESTL bij het uitvoeren van kalibraties, van welke aard dan ook,
wordt vergoed doch beperkt tot de voorziene kostprijs van de kalibratie van de beschadigde
momentsleutel. De causale bewijslast ligt bij de opdrachtgever.
- ESTL behoudt zich het recht voor een ontvangen momentsleutel niet te kalibreren zonder verdere
motivatie.
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Aanvraagformulier
1.

Bedrijfsgegevens

Bedrijf
Dienst
Straat+ Huisnummer
Stad
Land

Postcode

Verantwoordelijke
Functie
Mailadres

telefoonnummer

Bestelbonnummer

BTW-nummer

2.

Objectgegevens

Instrument type (bv. momentsleutel)
merk (bv. Hazet)
type / model (bv. 5122-1CT)
interne bedrijfscode (bv. MMSLTL_01)
serienummer (bv. 123456)
maximale capaciteit (bv. 200)
minimale capaciteit (bv. 40)
capaciteit : eenheid (bv. Nm)
signaaluitgang max. (bv. 20), vaak: n.v.t.
signaalingang min. (bv. 4), vaak: n.v.t.
signaal : eenheid: (bv. mA), vaak: n.v.t.
Kalibratierichting (bv. wijzerzin en/of tegenwijzerzin)
Type volgens ISO 6789 (vaak: II) zie F INFO MCT T
Klasse volgens ISO 6789 (vaak: A)zie F INFO MCT T
aanbrengen van kalibratielabel:
gewenste kalibratietermijn (max. 1 jaar)

3.

ja/ nee

Extra

-Na kalibratie wordt het kalibratiecertificaat doorgemaild naar de opdrachtgever. In deze mail wordt
gevraagd een retourzending aan te vragen. Voor de retourzending wordt door ESTL gebruik gemaakt
van de verzendverpakking.

Voor akkoord,

De opdrachtgever
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