
                                          

          Service beurt Uitgebreid 

 

Spa model en uitvoering;    …………………………………………………………………………………………………. 
Bouwjaar;            ……………………………………. 

Onderhoudsbeurt Arctic Spa    Datum;           …………………………………………………….. 

Naam;               …………………………………………………………………… 
Straat;                           …………………………………………………………………… 
Postcode;                     …………………………………………………………………… 
Woonplaats;                …………………………………………………………………… 
Tel. Nummer;              …………………………………………………………………… 
Mob. Nummer;           …………………………………………………………………… 
E-mail;                          …………………………………………………………………… 

Bij de standaard onderhoudsbeurt zullen door Exclusive Spas & Wellness de volgende werkzaamheden  
worden verricht; 

 
Spa gevuld met water stap 1 (standaard) 

 Verwijder alle inspectieluiken en schakel alle apparatuur in. 

 Controleer de 3-delige koppelingen van de pompen en heater op lekkages. 

 Controleer of alle stekkers en aarde kabels goed vastzitten op het moederboard. 

 Controleer de Venturi van de Ozon (bubbels). 

 Controleer of alle jets werken inclusief de omstelbedieningen. 

 Controleer alle jets en aanzuiging aan de binnenkant van de spa op lekkages. 

 Contoleer of de Ozon generator goed werkt is deze ouder dan 5 jaar, noteren en 
 aanbevelen deze te vervangen. 

 Controleer alle slangklemmen op lekkages. 
 

 



       Service beurt Uitgebreid 

 Pomp de spa leeg, zorg dat alle jets open staan, spuit de spa schoon en vul deze opnieuw. 

 Zorg dat een nieuw filter is geplaatst indien klant deze niet in voorraad heeft is dit een 
verbruiksartikel en niet bij de prijs inbegrepen. 
 

Spa gevuld met water stap 2 (standaard) 

 Alle apparatuur 20 minuten laten draaien (1 cyclus). 

 Temperatuur meten en vergelijken met de temperatuur op de display. 

 Pomp 1 hoog en laag functie en visueel controleren van de condensators. 

 Pomp 2 aan/uit schakeling en visueel controleren van de condensator. 

 Evt. Pomp 3 aan/uit schakeling en visueel controleren van de condensator. 

 Evt. Pomp 4 aan/uit schakeling en visueel controleren van de condensator. 

 Evt. Pomp 5 aan/uit schakeling en visueel controleren van de condensator. 

 Blower aan/uit schakeling controleren. 

 Evt. Orca jet functie controleren. Aan/uit 

 Verlichting aan/uit schakeling controleren. 

 Northern lights functie controleren inclusief alle standen. 

 Vergrendel functie controleren. 

 Lucht jets controleren bij opstarten filter cyclus. 

 Lucht jets controleren op lekkage. 

 Controleren van de omstellingen of deze correct werken. 

 Verlichtingsspiegel spa controleren op lekkages. 

 Controleer of lucht verplaatst word in de 3/8” ozon slang. 

 Controleer 3/8” ozon lang (porreus). 

 Controleer alle Ozon aansluitingen (porreus). 

 Eventuele Peak Ozon pomp controleren ook op geluid (gillen). 

 Mp3/stereo wettunes controleren op werking. 

 Spa terug op temperatuur zetten en bad controleren op lekkage. 

      Extra uit te voeren werkzaamheden (uitgebreid) 

      Vervangen van de Pompcondensators. 

 Vervangen pompcondensators 2-standen pomp 1 
16 Ru en 36 Ru. € 60,- 

 Vervangen pompcondensator pomp 2 
36 Ru. € 40,- 

 Vervangen pompcondensator pomp 3 
36 Ru. € 40,- 

 

 



   Service beurt Uitgebreid 

 

 Vervangen pompcondensator pomp 4 
36 Ru. € 40,- 

 Vervangen pompcondensator pomp 5 
36 Ru. € 40,- 

      Onderhoud Spa cover 

 Schoonspuiten van de spa cover. 
 Droogmaken van de spa cover. 
 Aanbrengen van cover Wax. 
 Na 20 minuten napoetsen van de cover met droge doek. 

 

      Onderhoud western Red Cedar Cabinet/ombouw (uitgebreid) 

 Vuil verwijderen van het cabinet en licht op schuren. 

 Loshalen van de luiken 

 Aanbrengen van de Orginele Arctic stain red cedar olie op de luiken. 

 Aanbrengen van de Orginele Arctic stain red cedar olie op de rest van het cabinet. 
 

Het preventief vervangen van de condensators is niet in de prijs van de service beurt inbegrepen. 
De prijzen voor het preventief laten vervangen van de condensators zijn alleen geldig in combinatie met een standaard of 
uitgebreide servicebeurt. 
Het verbruik van chemicaliën, verbruiksartikelen, toebehoren en filters zijn niet bij deze beurten inbegrepen, 
tenzij anders vermeld. (uitgezonderd producten cover- en cabinet beurt). 
Genoemde prijzen en Service beurten zijn alleen geldig voor Arctic en Coyote Spa’s. 
Genoemde prijzen zijn incl. btw en  voorrijkosten t/m 50 kilometer vanaf postcode 5481. 
Boven de 50 kilometer zijn wij genoodzaakt € 50,- extra in rekening te brengen. 

Prijs service beurt uitgebreid € 599,- 

 

 

 

 


