
 

                                                                                                                               

 

  

 

Verplichte 4 jaarlijkse herijking van elektronische weeginstrumenten klasse III - NAWI (niet automatische weeginstrumenten). Alleen 

elektronische weegschalen, geen naald- of industriële weegschalen. 

Bestelbon periodieke controle 
 
Gelieve dit document recto verso in te vullen en per e-mail terug te sturen naar  calldispatch@sitasoft.be (of per fax 

naar +32(0)2 371.02.30). Indien u een PV van de metrologie hebt gekregen, gelieve deze eveneens door te 

sturen. 

  

Onze controleur komt dan op een werkdag tussen 9.00u en 16.00u bij u langs en dit 
binnen een termijn van 2 maanden zonder afspraak. 
 
NB.1: De meetrapporten van de gekeurde weegschalen worden naar FOD Economie gestuurd (volgens K.B. van 21/08/2008).  
         In geval van klacht heeft de klant recht van beroep.  
NB.2: Elk gebruik van de verwijzing naar de accreditatie van SITASOFT door de klant is onderworpen aan een voorafgaand schriftelijk verzoek. 

 

 Nb TOTAL 

 

0 - 15 Kg 
 

□ 1ste weegschaal : 130€ All in  + vignet 20€ 

 

□ Vanaf de 2de weegschaal op hetzelfde adres: 

55€ All in + vignet 20€ 

 

…… 

 

 

…… 

 

150€ voor 1ste 

weegschaal. 

…………… € 

 

75€/bijkom. 

weegschaal. 

…………… € 

 

16 - 300 Kg 
 

□ 1ste weegschaal : 150€ All in  + vignet 20€ 

□ Vanaf de 2de weegschaal op hetzelfde adres:  

75€ All in + vignet 20€ 

 

…… 

 

 

…… 

170€ voor 1ste 

weegschaal. 

…………… € 

 

95€/bijkom. 

weegschaal. 

…………… € 

 

□ SUPPLEMENT VERPLAATSING VOOR INSPECTIE MET AFSPRAAK: er wordt dan een datum naar uw keuze 

afgesproken met een van onze medewerkers op een werkdag tussen 9.00u en 16.00u. 

Dep1 □ Z1 BRUSSEL    69,00 € 

Dep2 □ Z2 BELGIE uitgezonderd Brussel en de provincie Luxemburg    99,00 € 

Dep3 □ Z3 LUXEMBURG (BE + LU)  139,00 € 

Prijzen Exclusief 21% BTW.- Cash te betalen aan onze BELAC gecertifieerde technicus. 

Geldigheid vignet: max 4 jaar. 

Weegschalen van een ander merk kunnen wij enkel afstellen als de klant over de technische procedure van de fabrikant beschikt. 

Opgepast:  indien de weegschaal buiten de normen valt en onze controleur niet over de juiste procedure beschikt, zal de 

verplaatsing volgens zone 1, 2 of 3 aangerekend worden. 

mailto:calldispatch@sitasoft.be


 

                                                                                                                               

 

  

 

In geval van akkoord, gelieve ons dan dit document volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen. 

Naam en adres :  

 

 

Facturatie adres (indien verschillend):  

 

 

 

 

Type bedrijf : (Beenhouwerij, supermarkt,…) 

Contactpersoon :  GSM :  

Tel :  Fax : 

BTW nummer : Email :  

Openingsuren:  

 

Sluitingsdag(en) : 

 

 

 

Informatie weegschalen 

Serienummer Merk en type  Capaciteit (Kg) 

   

   

   

   

   

 

Naam, handtekening klant en stempel:                                                                                                    Datum:   

 

De klant gaat akkoord cash te betalen aan de technicus. 

 

Zodra wij uw bestelling ontvangen hebben, plannen wij zo snel mogelijk de interventie.  

Voorbehouden aan Sitasoftt 

Klantnummer   Job nummer  

 

SITASOFT BELGIUM s.a – Bergensesteenweg 181 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw – BTW BE 0627.914.949 – TEL 02/371.02.20       


