
Voor snelle en goede service neemt u direct
contact op met uw Productmanager

 
fluidity.nonstop is onze belofte aan u om te streven naar een optimaal serviceniveau en topkwaliteit producten en expertise.

Pomponderhoud
met korting!

Pascallaan 70, 8218 NJ Lelystad - www.axflow.nl

Meer informatie? 
Scan de code voor meer informatie.
https://www.axflow.nl

Houd uw installaties in optimale conditie. 
Laat uw AxFlow-pompen door de specialist, 
AxFlow Service, onderhouden en ontvang 

20% korting op de onderdelen

Volledige pomprevisie indien
nodig al binnen 8 uur

Onze toegevoegde waarde gaat verder dan alleen de levering van hoogwaardige 
AxFlow apparatuur, complete installaties en de daarbij horende reservedelen. 

AxFlow Service maakt uw pompen na jarenlange trouwe dienst weer zo goed als nieuw! 

20% korting op uw  
onderdelen bij onderhoud  
door AxFlow Service

Ontvang op voorhand een  
prijsopgave op basis van een  
uitgebreid inspectierapport

SPXFLOW gecertificeerd
service & repair center

Onze werkplaats is een  
gecertificeerd service & repair  
center voor alle merken die wij  
vertegenwoordigen. Daarnaast zijn wij ook specifiek 
gecertificeerd als SPX FLOW service & repair center 
voor APV, Waukesha, Bran+Luebbe, Lightnin en 
Plenty. Hierdoor bent u verzekerd van:

• Correct door de fabriek opgeleide monteurs
•  Onderhoud uitgevoerd volgens fabrieksspecificaties
•  Behoud van garanties
•  Behoud van certificering
•  24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaarheid
•  Onderdelen direct uit voorraad geleverd

Behoud van garanties en  
benodigde certificering zoals 
ATEX, EHEDG, etc.

20% KORTING

z.o.z.



SandPiper
Bert Hidding

+31 (0)320 287 026
b.hidding@axflow.nl

Pascallaan 70, 8218 NJ Lelystad - www.axflow.nl

Meer informatie? 
Scan de code voor meer informatie.
https://www.axflow.nl

Uw Productmanager staat voor u klaar:

 Waukesha - APV “Food & Beverage” afdeling

Pulsafeeder
Robert Terpstra

+31 (0)320 287 093
r.terpstra@axflow.nl

NOV Mono

Bredel - Blue-White
Tristan Verhagen

+31 (0)320 287 086
t.verhagen@axflow.nl

AxFlow. Uw pompspecialist. 
Wij houden uw processen in beweging.

Ian Verhagen

+31 (0)320 287 053
i.verhagen@axflow.nl

Roy de Boer

+31 (0)320 287 021
r.deboer@axflow.nl

Sieger Boersma

+31 (0)320 287 043
s.boersma@axflow.nl

Rosanne de Jong

+31 (0)320 287 088
r.a.dejong@axflow.nl

Erick Harmsen

+31 (0)320 287 032
e.harmsen@axflow.nl

Viking


