
HET A-TEAM VAN BOOM
STAAT VOOR U KLAAR!

Boom Pipetten Service
 
Het onderhoud aan uw pipetten is bij ons in 
vertrouwde handen! Het A-team verzorgt de 
kalibratie/reparatie van uw pipetten conform de 
ISO-8655.
 
Ons A-team heeft een intensieve samenwerking  
met de Duitse gecertificeerde en geaccrediteerde 
(DAkkS, TÜV en ISO-17025) partner Webers in 
Oberhausen.

Wij weten hoe belangrijk de nauwkeurigheid is van
uw pipetten, flesdispensers en pipetteerhulpen.

De vele voordelen van LLG

Wist u dat wij aangesloten zijn bij de Lab Logistics 
Group (LLG)? Hierdoor hebben wij een nog 
breder totaalassortiment (tot en met 1.000.000 
producten), extra klantvoordeel en internationale 
synergie. 

Benieuwd wat dit alles u kan opleveren? Wij 
vertellen u graag meer!

CONTACT

Boom B.V.
Rabroekenweg 20, 7942 JE Meppel 
P.O. Box 37, 7940 AA Meppel
The Netherlands

T. +31 (0)522-26 87 00
E.  service@boomlab.nl
WhatsApp. +31 (0)6-53 859 900 
www.boomlab.nl
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Volop mogelijkheden bij Boom 

In onze volledig ingerichte werkplaats in Meppel 
kan ons team reparaties voor u verrichten, geen 
gedoe en korte lijnen, daar houden we van! 
Sommige reparaties hebben iets meer specialisme 
nodig waardoor deze reparaties worden 
uitbesteed, maar dit regelen wij allemaal voor u tot 
in de puntjes.  

Soms kan het praktischer zijn dat reparaties aan 
uw apparatuur bij u op locatie worden uitgevoerd, 
ook dat is geen probleem! Het A-team komt 
graag bij u langs. Het voordeel hiervan is dat ze 
u dan ook direct kunnen adviseren over zaken 
waar u zo snel nog niet aan heeft gedacht. Is alles 
bijvoorbeeld nog wel veilig in uw laboratorium? 

Onze engineers zijn veelal gecertificeerd door 
onze fabrikanten om onderhoud en service te 
mogen doen. U bent daarmee zeker van kwaliteit 
en up-to-date kennis. Daarnaast schakelen onze 
engineers snel met de leveranciers. 

Onderhoudscontract bij Boom

Geen omkijken meer naar standaard controles en 
kwalificatiedata. Bij ons heeft u de mogelijkheid 
om een onderhoudscontract af te sluiten voor 
preventief onderhoud van uw uiteenlopende 
laboratorium apparatuur.

Jaarlijks wordt er in overleg met u als gebruiker,  
voor een vast jaartarief, preventief onderhoud 
verricht aan uw apparatuur. Na het onderhoud 
ontvangt u zowel een compleet rapport met 
alle meetgegevens als een overzicht met de 
staat van uw apparatuur. Meer weten over een 
onderhoudscontract? Vraag naar de mogelijkheden.

Veiligheid staat voorop

Boom heeft een aantal gecertificeerde keur-
meesters onder de gelederen. Zij kunnen, bij u 
on-site of in onze werkplaats keuringen verrichten 
conform de veiligheidsnorm NEN-3140. Hierbij 
wordt uw apparaat op elektrische veiligheid 
gekeurd en visueel beoordeeld. Wij gaan graag 
met u in gesprek over de vele mogelijkheden!

HET BOOM A-TEAM
WEET HOE HET 
WERKT!

Ons Apparatuurteam (A-team) bestaat 
uit 4 enthousiaste service/sales engineers 
met 100% feeling voor apparatuur en 
alles wat daarmee te maken heeft. Ze 
weten als geen ander hoe belangrijk 
het voor u is dat uw proces ongestoord 
door kan blijven gaan. Iedere verstoring 
of onderbreking van uw apparatuur kan 
grote impact hebben op uw dagelijkse 
werkzaamheden.  
 
Het A-team heeft de juiste kennis in huis, jarenlange 
ervaring en weet hoe ze u kunnen helpen. Naast het 
onderhoud of verhelpen van storingen adviseren ze 
u ook graag bij vervanging of uitbreiding met nieuw 
apparatuur. Want ze begrijpen dat dit best lastig kan 
zijn door het grote aanbod.
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