
Servicecontract 2018 CraftBot via CraftBot.nl 

Dit servicecontract is –simpelweg- bedoeld om de contractant te vrijwaren van te intensieve 
werkzaamheden / inzet om de gewenste 3Dprints adequaat te realiseren, alsmede onderhoud te 
plegen aan de printer.  

In het algemeen wordt nog verondersteld - bij een levering van een 3Dprinter - dat de gebruiker 
zich verregaand inleest middels handleidingen, posts op websites en fora.  

Dat hebben wij al ruimschoots gedaan en - middels dit servicecontract - willen we de contractant in 
staat stellen deze tijdsbesteding te minimaliseren. 

In die zin hoeft de contractant geen handleidingen o.i.d. te lezen, maar kan men de vraag direct 
stellen aan CraftBot.nl, om een eenduidig antwoord of oplossing te krijgen. Deze werkwijze zal een 
veelvoud van tijdsbesparing opleveren ten opzichte van de kosten van een servicecontract en zal 
vooral voor professionele gebruikers zeer aantrekkelijk zijn. 

De naam van de contractant, alsmede de duur van het servicecontract is vastgelegd in de financiële 
aanbieding of factuur. Het service contract gaat in op de dag van levering van de CraftBot. 

Dit service contract is te zien als uitbreiding van de reguliere garantie van een jaar op onderdelen 
en zes maanden op werkzaamheden. 

Wanneer het produceren van 3D prints een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is, dan 
adviseren we om meerdere 3D printers / CraftBots aan te schaffen. Dit aangezien het goed 
mogelijk is dat een  CraftBot langer niet beschikbaar is in onze vakantieperiode of wanneer er 
onderdelen besteld dienen te worden. 

De looptijd van deze overeenkomst is een jaar. Aan het einde van dat jaar worden de 
mogelijkheden besproken van verlenging van een servicecontract.  

De werkzaamheden die gedurende het servicejaar zijn besloten betreffen: 

1. Ondersteuning via email betreffende adviezen voor instellingen voor specifieke 
printmaterialen of objecten. We gaan uit van het gebruik van de door ons beschikbaar 
gestelde printprofielen voor CraftWare.  

2. In eerste aanleg wordt er ondersteuning gegeven op basis van door u via email te 
verzenden foto’s, profielen en stl’s. Wanneer daaruit blijkt dat een probleem niet direct is 
op te lossen zal de printer naar ons moeten worden verzonden. 

3. Het is noodzakelijk (voor een adequate ondersteuning) dat u alleen filament gebruikt dat 
via ons is aangeschaft. Zoals Formfutura en Filamentarno.  

4. Voor alle CraftBots geldt: het gebruik van exotische filamenten, als metaal gevulde 
filamenten, flexibele filamenten, of technisch hoogwaardige specifieke filamenten: deze 
benodigen onze hotend upgrade. Aangezien het gebruik van dergelijke exotische 
filamenten als experimenteel wordt beschouwd bieden we hier geen garantie voor, maar 
wel verregaande ondersteuning binnen onze expertise.  

5. Voor de CraftBot 3 bieden we ondersteuning voor dual printen. Echter, ook hiervoor geldt 
dat dat als experimenteel wordt gezien en geen harde garantie wordt gegeven. Maar we  
bieden wel verregaande ondersteuning binnen redelijkheid, gebaseerd op gebruik van 
CraftWare en door ons aangeboden filamenten.  



6. Eén servicebeurt is besloten in het contract: Versleten onderdelen worden vervangen en 
er zullen testprints gemaakt worden om de goede werking te controleren. 

7. De firmware mag alleen door CraftBot.nl vervangen worden. Bij voorkomende gebreken 
(ook buiten strikte garantiezaken) zal de CraftBot gedurende het servicejaar door ons 
zonder kosten worden hersteld. Dit echter buiten (mis) handelingen door de gebruiker als 
het laten vallen of eigen reparaties zonder ons te raadplegen / de handleiding te volgen. 

8. Deze overeenkomst gaat er van uit dat heel simpele werkzaamheden door de contractant 
zelf worden uitgevoerd, zoals het vervangen van een Nozzle, de ventilatorset of het 
aandrijfwiel van de extruder. 

9. In de regel zullen werkzaamheden binnen 10 werkdagen worden uitgevoerd, met 
uitzondering van de vakantieperiodes. In die zin zijn we -globaal- 3 weken gesloten 
tijdens de bouwvak Rotterdam en 2 weken tijdens de kerstperiode 

10. Dit service contract dekt geen defecten of schade veroorzaakt door buitensporig onjuist 
of onoordeelkundig gebruik. Begrijpelijke misverstanden of fouten worden echter wel 
zonder kosten opgelost. Extreem gebruik van de Craftbot (meer dan 1500 printuren per 
jaar) valt buiten het service contract. Indien aan de orde rekenen we boven de 1500 
printuren: 50 Euro service kosten per 100 printuren. 

11. Verbruiksartikelen als filament en hechtspray zijn niet besloten in deze overeenkomst. Er 
zullen voldoende vervangende Nozzles ter beschikking worden gesteld. Siliconen covers 
en glas bedden zijn tevens verbruiksartikelen. 

12. Werkzaamheden worden door ons uitgevoerd op onze locatie te Rotterdam.  

13. Voor service werkzaamheden zal de printer in de originele doos voor kosten van de 
contractant naar CraftBot.nl gezonden worden via Postnl, aangetekend en afdoende 
verzekerd. Eventuele calamiteiten betreffende de verzending naar ons voor rekening van 
de contractant en de ingeschakelde verzender. 

14. De retourzending voor de rekening van CraftBot.nl. Eventuele calamiteiten betreffende 
de verzending terug naar u voor rekening van ons en de ingeschakelde verzender. 

15. Het is van belang dat de originele doos en foam bekleding worden bewaard, aangezien 
we geen zendingen accepteren zonder de originele verpakking. De CraftBot te verzenden 
zonder accessoires als het afneembaar bed, voeding kabels en filamenthouders e.d. 

16. CraftBot.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade of inkomstenderving door 
een defect. 

17. U dient zelf een aanvullende verzekering af te sluiten voor de CraftBot zoals voor brand-, 
diefstal-, val- en vervoersschade e.d. 

18. Aanvullend zijn de garantievoorwaarden zoals weergegeven op onze website 
www.craftbot.nl bepalend.  
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