
Service & Support-pakket  
LASERBOX PRO

U heeft het extra Service & Support-pakket afgenomen bij de Laserbox Pro. We begeleiden u bij de installatie 
en kalibratie, daarnaast geven we u een korte introductie over het gebruik en de bediening. Verder bieden we u ook 

een uitgebreide handleiding en een Nederlandstalig lesboek aan. 

Service & Support-pakket, jaar 1: 
Vragen over of problemen met de Laserbox?
•   Bij eventuele vragen over het gebruik van de Laserbox kunt u te allen tijde contact opnemen met de Service & Support-afdeling  

van Techni Science. De contactgegevens vindt u verderop. 
•   Bij onverhoopte problemen biedt de Service & Support-afdeling binnen 1 werkdag telefonische ondersteuning. 
•   Lukt het niet om het telefonisch te verhelpen? Dan sturen wij binnen 1 werkweek kosteloos een adviseur bij u langs. 
•   Wanneer wij constateren dat een probleem niet direct door ons te verhelpen is, zorgen we dat de Laserbox kosteloos bij jullie opgehaald 

en vervolgens gerepareerd wordt. De termijn van de reparatie is afhankelijk van het probleem. Mocht de reparatie een langere periode  
in beslag nemen, dan kunnen we in overleg bij u tijdelijk een vervangende machine leveren.

En verder bieden wij u onderstaande services:
•   Wij sturen eventuele updates van de software kosteloos toe en ondersteunen jullie, indien gewenst bij de installatie.  

Belangrijk daarbij is de medewerking van de ICT-afdeling van uw school.*
•  Tegen het einde van de looptijd van het eerste jaar lopen wij de Laserbox na en voeren we eventuele updates uit. 

 Hiervoor plannen we een afspraak met uw school. 

Service & Support-pakket, vanaf jaar 2: 
•  Kosteloze ondersteuning van de Service & Support-afdeling.
•  Bij eventuele problemen kunnen wij een adviseur bij u langs sturen. 
• Wanneer een probleem niet via de Service & Support-afdeling op te lossen is, kunnen wij de Laserbox laten ophalen.  

Het retourneren van de Laserbox is voor rekening van uw school. 
•  Eventuele reparatiekosten worden aan de hand van een prijsopgaaf met uw school overlegd. 

Service & Support-afdeling van Techni Science
Heutink en Techni Science werken nauw samen bij het aanbieden en het verzorgen  
van service en support bij de Laserbox. De Service & Support-afdeling van Techni Science 
helpt u graag met uw vragen en wanneer er problemen zijn met de Laserbox. U kunt 
contact opnemen via onderstaande gegevens. 

T  085 902 80 60
E  support@techniscience.com
www.techniscience.com

* Wij zijn met de installatie van de software en het doorvoeren 
van updates van de software te allen tijd afhankelijk van de 
medewerking van de ICT-afdeling van uw school. Wij verzoe-
ken u dan ook om de ICT-afdeling op de hoogte te stellen. 
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