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Continuïteit gewaarborgd

Bij Mossink staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. 

Daarom neemt Service, Beheer en Onderhoud een belang-

rijke positie in binnen onze organisatie. E�  ciënt handelen 

waardoor uw technische installaties blijven functioneren, is 

ons doel. Om dit te bereiken bieden we onder andere een 

fullservice onderhoudscontract aan.

Met dit contract beheren we het volledige proces van 

periodiek onderhoud aan uw installaties tot en met het 

administreren en organiseren hiervan, zowel preventief

als correctief.
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Beheer van service en onderhoud van A tot Z

Mossink ontzorgt
Preventief en correctief onderhoud op contractbasis heeft

onder andere de volgende voordelen voor u:

•  Zekerheid van optimaal functionerende installaties.

•  Kostenbesparing.

•  Eén aanspreekpunt voor al uw beheer, service en onderhoud.

•  Minder bedrijfsrisico.

•  Eén jaar extra garantie naast de standaardgarantie.

Meer weten over onze servicegerichte oplossingen? Bel ons 

voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.mossink.nl.

De servicespecialisten van Mossink zijn goed opgeleide en 

gecerti� ceerde vakmensen met jarenlange ervaring. 

Omdat bij Mossink alle expertise in huis is op gebied van 

installatietechniek, projectverlichting, beveiligingen, 

inspecties en besturings techniek, kan snel worden 

geschakeld als er onvoorzien een storing optreedt.

Een servicemonteur is binnen 24 uur, 7 dagen per week,

in heel Nederland, gegarandeerd ter plaatse en kan in de 

meeste gevallen direct het probleem verhelpen. Dat is 

voor u een hele zorg minder.

Met de onderhoudsservice van Mossink kan uw bedrijf 

technisch gezien optimaal blijven functioneren.

Mossink verzorgt het complete onderhoud van:

• Elektrotechnische installaties.

• Branddetectie en inbraakpreventie.

• Toegangscontrole en cameratoezicht (CCTV).

• Telefonie en datanetwerken.

• Meet- en regeltechniek.

• Industriële automatisering.

• Verlichting en noodverlichting.

Mossink organiseert en realiseert het onderhoud volgens een

periodieke planning en heeft een up-to-date voorraad

van de meest voorkomende onderdelen en materialen.

Zuiderinslag 12, Postbus 39, 3870 CA Hoevelaken

T (033) 253 45 81. F (033) 253 58 26

E info@mossink.nl    I www.mossink.nl
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