
Ik wil een lasermachine bestellen...

Wat gebeurd er nu?
Wat leuk dat je geinteresseerd bent in een BRM laser!

Je wilt een lasermachine bestellen. Allereerst; hartstikke leuk! We helpen je graag verder!
Maar... Je wilt ook weten waar je rekening mee moet houden. Logisch! Daarom hebben we dit proces in een
paar simpele stappen voor je duidelijk gemaakt. Klaar...? Bestellen maar!

Akkoord op offerte
Vrotech heeft je een offerte gestuurd
van de door jou gewenste BRM laser.
Jij wilt de machine bestellen en geeft
akkoord op de offerte. Gefeliciteerd!

Bevestiging bestelling
Je bestelling komt binnen bij Vrotech
en we gaan gelijk voor je aan de slag! 
We checken nog één keer de aflever-
informatie en bevestigen jou vervolgens 
je bestelling. Reden voor een feestje!

Aanbetaling bestelling
Na de bevestiging van je machine
is het weer jouw beurt. Volgens de
levervoorwaarden van BRM lasers
vragen we je een aanbetaling van
50% op je bestelling.

Contact met fabrikant
Aanbetaling geregeld? Dan neemt
BRM lasers, de fabrikant van onze
lasermachines, contact met je op
om de laatste informatie met je
door te nemen en een datum met
je te plannen.

Leveringsdatum plannen
Heb je met BRM lasers een leverdatum
afgesproken? Heel goed! De monteurs
starten met het afbouwen van de door
jou bestelde machine, en komen op de
afgesproken datum je bij je langs. 

Contact met Vrotech (optioneel)

Wanneer je ook een trainig gaat
volgen voor het werken met je 
lasermachine, neemt Vrotech weer
contact met je op. We bespreken je
doelen en kijken wanneer je het
beste een cursus kunt volgen.

Inplannen training (optioneel)

Een datum voor je training gepland?
Hartstikke goed. Wij gaan voor jou de
cursus voorbereiden waardoor jij zo
goed mogelijk je doelen en wensen 
kunt uitvoeren met de machine.

Restbetaling voor levering
Alles ingepland en besproken? 
Super! Het enige wat dan nog nodig is,
is de restbetaling van de factuur. 
Wil jij deze voor ons voldoen?

Levering BRM laser
Alles is in kannen en kruiken. Het
enige wat jij nog hoeft te doen is het
in orde maken van je werkplaats en
te wachten op je nieuwe ‘gereedschap’.
Bij levering krijg je van onze installateur
een uitleg en demonstratie. Ready? Go!


