
Metabo Service 

Herstelprocedures.



Documenten correct en volledig invullen
• Het “ Reparatie document Metabo niet-stationair “ dient duidelijk leesbaar en zo volledig

mogelijk ingevuld te worden met vooral aandacht naar (voorbeeld zie verder):
1. Ontvangstdatum
2. Uw ordernummer of referentienummer
3. Naam van uw klant
4. Indien noodzakelijk afwijkend afleveradres
5. Typenummer en serienummer van de te herstellen machine , alsook de toebehoren die

de machine vergezellen. Het is aangewezen om zo weinig mogelijk toebehoren met de
machine mee te sturen.

6. Indien garantie gelieve aankoopdatum te vermelden en kopie garantiebewijs of
aankoopbewijs ( factuur ) bijvoegen alsook kopie XXL-registratie

7. Duidelijk aankruisen wat u verlangt met duidelijke omschrijving van de klacht
• Bij problemen met de afhalingen via de website gelieve de GLS-klantendienst te contacteren

op het telefoonnummer 02/55.66.211 of via email customerservice@gls-belgium.com
• De reparatie-opdrachtformulieren worden bij Metabo aangevraagd en worden naar de dealer

teruggestuurd.
• Nadien de te herstellen machine alsook het ingevuld reparatie-opdrachtformulier goed

verpakt in een kartonnen doos of in de daarvoor speciaal ontworpen Metabo reparatiebox
plaatsen en naar Nürtingen verzenden. Let op : slechts 1 machine per box

Procedure herstellingen voor 
niet-stationaire machines

Het verloop: wie doet wat?

Eindgebruiker brengt  
te herstellen  

niet-stationaire machine bij 
dealer

GLS haalt herstelde  
machine op en levert deze 

terug af bij de dealer

Dealer vraagt afhaalopdracht 
via : www.gls-group.eu
USER ID.: 0560001253 

PASSWORD: metabo3228 
Contact GLS: Tel.: 02/55.66.211
customer.service@gls-belgium.com

Afhaling van herstelling bij 
dealer  door GLS en aflevering 

SAV Nürtingen

Dealer vult herstelopdracht 
in en voegt de nodige 

bewijsdocumenten toe

SAV herstelt machine  
binnen 48u na ontvangst 

en voert de nodige  
controles uit



Metabo Service Center 

Tel.: 02 – 467 32 10 
Fax : 02 – 467 32 15 
Email: Service@metabo.be 

Reparatie document Metabo niet-stationair

 Opdrachtgever: SAP klantnummer: …..…………… 

Naam: ………………………………………………….. 
Straat + Nr.: ………………………………………..….. 
B-Postcode + Plaats: …………………………………. 

Ontvangstdatum: ………………………… 
Ordernummer: …………………………… 
Klant: ……………………………………… 

België 

( ) Reparatieopdracht 
( ) Reparatie / Prijsklasse 
( ) Garantieaanvraag 
(aankoopnota met datum bijgevoegd) ……………………………………………... 

Contactpersoon: …………………………. 
Telefoon: ………………………………….. 
Geleverd aan: ……………………………. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Machinetype: …………………………………………………………………………………………… 

Serienummer: ………………………………………………………………………………………….. 

Toebehoren: ……………………………………………………………………………………………. 

Opmerkingen/Omschrijvingen van de klacht:……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

De aankoopdatum voor uitsluitend 
particuliergebruik  ligt binnen de afgelopen 24 maanden ( ) Ja ( ) Neen 

De aankoopdatum voor professioneel gebruik 
ligt binnen de afgelopen 12 maanden ( ) Ja ( ) Neen 
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Documenten correct en volledig invullen
• Het “ Reparatie document Metabo stationair “ dient duidelijk leesbaar en zo volledig mogelijk

ingevuld te worden met vooral aandacht naar (voorbeeld zie verder) :
1. Ontvangstdatum
2. Uw ordernummer of referentienummer
3. Naam van uw klant
4. Indien noodzakelijk afwijkend afleveradres
5. Typenummer en serienummer van de te herstellen machine , alsook de toebehoren die

de machine vergezellen. Het is aangewezen om zo weinig mogelijk toebehoren met de
machine mee te sturen.

6. Indien garantie gelieve aankoopdatum te vermelden en kopie garantiebewijs of
aankoopbewijs ( factuur ) bijvoegen alsook kopie XXL-registratie

7. Duidelijk aankruisen wat u verlangt met duidelijke omschrijving van de klacht
• De reparatie-opdrachtformulieren worden bij Metabo aangevraagd en worden naar de dealer

teruggestuurd.

Procedure herstellingen voor 
stationaire machines

Het verloop: wie doet wat?

Eindgebruiker brengt 
te herstellen  

stationaire machine  
bij dealer

Transportfirma haalt  
herstelde machine op  
en levert deze terug af 

bij de dealer

Dealer stuurt mail naar
reparaturservice@metabo.de
en vraagt voor een afhaling

Afhaling van herstelling bij 
dealer  door een  

transportfirma en aflevering 
SAV Nürtingen

Dealer vult herstelopdracht 
in en voegt de nodige 

bewijsdocumenten toe

SAV herstelt machine  
binnen 48u na ontvangst 

en voert de nodige  
controles uit



Service Nürtingen 
Metabo –Allee 1 
D-72622 Nürtingen

Reparatie bestelbon Metabo stationair 

Terug te mailen naar reparaturservice@metabo.de R 86……………… 

Dealer   SAP Klantnummer : ……….. 

Firma  
Klant nr.  
Straat  
Postcode + Gemeente 
Tel 
Fax 

Contactpersoon   
Uw bestelnummer 

Eindgebruiker 

Firma/Naam 
Straat 
Postcode + Gemeente 
Tel  
Fax 

Contactpersoon 

Afhaling Dealer    Eindgebruiker     Verpakking : karton            Palette 

Apparaat type: 

Artikel nr. :       

Toebehoren: 

Beschrijving van het probleem: 

Reparatie onder garantie: 

    Ja   

        Ja   

        Ja   

        Ja   

        Ja   

 Nee    De machine is in een Eu-land gekocht 

 Nee    De originele aankoopfactuur is aanwezig  

 Nee    De XXl certificaat  is aanwezig  

 Nee    De aankoopdatum voor uitsluitend particuliergebruik ligt binnen de     24maanden  

 Nee    De aankoopdatum voor uitsluitend professioneelgebruik ligt binnen de 12maanden 

Reparatie met bestek:   

Reparatie volgens prijsgroep:    (aktuele prijslijst) 

Mocht u nog vragen hebben in verband met de reparatie dan staan wij graag ter beschikking op 
het nummer 02/467 32 10  

Datum:    Handtekening: 
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Passie en kracht: ons 
International Service Center!
In iedere Metabo klopt een hart – en ons serviceteam in Nürtingen is altijd aanwezig met passie 
en knowhow om defecte  machines snel weer aan het draaien te  krijgen. Meer dan 60 
medewerkers werken in de reparatiewerkplaats en het reserve-onderdelenmagazijn en houden 
zich bezig met de logistiek alsmede de commerciële afwikkeling van uw reparaties. 

De kwalitatief hoogwaardige reparatie, de snelheid (bijna 100% gereedheidspercentage per dag) 
en de «menselijke» service op de productielocatie maken het verschil. Originele onderdelen in 
topkwaliteit zijn direct beschikbaar. Het outsourcen van reparatietaken is voor Metabo geen optie.

Wij staan voor u klaar:
Metabo Belgium NV
Noordkustlaan 2A
1702 Groot-Bijgaarden
Tel: +32 (0) 2 467 32 10
Fax: +32 (0) 2 467 32 15
www.metabo.be

Nu de app

downloaden

75 %18:05

Nieuw product 
registreren

Mijn geregistreerde 
producten

Gebruikersregistratie Dealer zoeken

Producten Trillingscomputer

NIEUW: papierloos serviceproces

Wij vereenvoudigen onze reparatieprocedure. Per direct hoeft de 

factuur en hoeven de certificaten niet meer mee te worden gestuurd.

Voorwaarden

XXL of Full Service-registratie van de machine

De factuur is online beschikbaar

voor correct gergistreerde machines

Elk product heel eenvoudig In 2 stappen de XXL-garantie 
en de Full Service regelen.

Code op de verpakking van 
de machine scannen

Aankoopdatum  
invullen – klaar!

 De Metabo app 

Meer informatie op metabo.com/app Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a 

service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.




