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Optimale keuzevrijheid

ROM biedt u de keuze uit twee 
onderhoudscontracten, namelijk het  
Budget- óf Comfort Service 
onderhoudscontract. Met het Budget 
servicepakket voeren wij jaarlijks 
een onderhoudsbeurt uit volgens 
fabrieksvoorschriften, inclusief VCA-keuring. 
Schaft u een nieuwe machine aan, dan kunt 
u ook kiezen voor het Comfort servicepakket. 
Hiermee brengt u het volledige onderhoud 
onder bij ROM.  
Voor een scherp tarief geeft u uw machine én 
uzelf een échte VIP-behandeling! Meer details 
over de inhoud van de beide pakketten leest 
u hiernaast en op de volgende bladzijden.

Een vast bedrag per jaar 

Voor een vast bedrag per jaar bent u 
verzekerd van uitstekend onderhoud door 
vakkundig en gespecialiseerd ROM personeel. 
Naast professioneel onderhoud profiteert 
u direct van vele extra’s, zoals kortingen 
op onderdelen, het gebruik van een 
vervangende machine etcetera.

Een ROM machine is een hoogwaardige, betrouwbare installatie die 
ontworpen is om te presteren en vooral te blijven presteren. Of het nu 
een hogedruk rioolreinigingsaanhanger, -inbouwer of gecombineerde 
hogedruk- en vacuümunit is, u moet altijd en overal blindelings op 
uw installatie kunnen vertrouwen. Het onderhoud van uw machine 
verdient daarom alle aandacht. ROM biedt u hiervoor diverse 
onderhoudspakketten.

Zekerheid van vaste lage kosten voor het onderhoud van uw rioolreinigingsmachine
Service onderhoudspakketten

Voordelen

• Hoge bedrijfszekerheid

• Voorkom storingen en gevolgschade

• Budgettaire zekerheid

• Gebruik van originele ROM 

fabrieksonderdelen

• Gegarandeerd snel weer op weg 

geholpen

• “Troubleshoot” machine voor tijdelijke 

vervanging (bij Comfort Service)

• Jaarlijkse VCA-keuring

• Verlengde garantie op ROM service 

• Service uitgevoerd op locatie waar u 

het wilt 

• Onderhoud door deskundige ROM 

specialisten

• Controle op technische updates

• Telefonische helpdesk

• Aantrekkelijke korting op onderdelen bij 

schade etc.
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Budget Servicepakket: 

• Automatische jaarbeurt voor een vast bedrag per jaar.
• Scherp jaartarief is inclusief arbeid, voorrijkosten, gebruikte onderdelen en vloeistoffen (excl. brandstof).
• Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift (ROM Inspectierapport).
• Service bij u op locatie.
• Mobiliteitsgarantie: Bij storing is uw unit weer binnen 48 uur functioneel inzetbaar.
• Meer voordelen van het pakket? Bekijk de onderstaande tabel en raadpleeg pagina 4 en 5 voor een volledig overzicht.

Comfort Servicepakket:

• Full-service concept, zodat u geen omkijken meer heeft naar het onderhoud van uw machine.
• ROM houdt uw installatie in topconditie van de “wieg tot aan het graf”.
• Tegen aantrekkelijk maandtarief geen onverwachte kosten.
• All-in garantie: Onderhoud, storingen en reparatiewerkzaamheden etcetera gehele jaar inbegrepen. Hetzelfde geldt voor arbeid, ‘meerwerk’, 

voorrijkosten, onderdelen en vloeistoffen, excl. brandstof (niet-verhaalbare schade, zoals vandalisme uitgesloten).
• Service bij u op locatie.
• Mobiliteitsgarantie: Bij storing binnen 48 uur uw unit weer functioneel inzetbaar. 
• Gratis gebruik van een (tijdelijke) vervangende machine.
• 40% korting op ROM Professionele hogedruk rioolslangen en ROM spuitkoppen.
• Meer voordelen van het pakket? Bekijk de onderstaande tabel en raadpleeg pagina 6 en 7 voor een volledig overzicht.

Budget service Comfort service

Standaard korting op onderdelen en arbeid  
(verwerkt in contracttarief)

    

Fabrieksgarantie 1 jaar Verlengd t/m 5 jaar

Originele onderdelen Benodigde onderdelen volgens 
fabrieksvoorschrift inbegrepen

Inbegrepen

Bijvullen van vloeistoffen, tot max. 1 liter (excl. brandstof)     
Arbeid bij onderhoudsbeurt inbegrepen     
Meerwerk op unit (onderdelen en arbeid) Op nacalculatie (10% korting op 

onderdelen + 12,5% op uurtarief)
Inbegrepen

Storing- en reparatiewerkzaamheden Op nacalculatie Inbegrepen

Voorrijkosten bij onderhoudsbeurt inbegrepen     
Garantie op uitgevoerde werk 3 maanden All-in

Gratis VCA-keuring incl. officieel keuringsrapport     
Mobiliteitsgarantie in geval van storingen (gehele jaar) < 48 uur * < 48 uur **

Gratis vervangende machine uit beschikbare verhuurvloot n.v.t.   **

Korting indien u extra huurunits uit ROM verhuurvloot wilt gebruiken  
(om uw capaciteit tijdelijk te vergroten)

10% korting 20% korting

Haal- en brengservice via ervaren externe koerier Tegen kostprijs Tegen kostprijs

Korting op ROM Professionele hogedruk slangen en ROM spuitkoppen*** n.v.t. 40% korting

Gratis wintercheck in Barneveld     
Terugkoopverklaring n.v.t.   

* Bij storingen zorgen wij ervoor dat uw unit binnen 48 uur (2 werkdagen) weer functioneel inzetbaar is. Is dit niet mogelijk, dan profiteert u van gratis 
voorrijkosten. | ** Bij storingen zorgen wij ervoor dat uw unit binnen 48 uur (2 werkdagen) weer functioneel inzetbaar is. Is dit niet mogelijk, dan stellen 
wij kosteloos ter vervanging een “troubleshoot” hogedruk of vacuümunit beschikbaar, welke u kunt ophalen in Barneveld (NL). Let op: Het betreft 
een aanhanger of pick-up unit uit onze beschikbare verhuurvloot, exclusief voertuig. | *** Korting op spuitkoppen geldt op standaard geboorde ROM 
spuitkoppen.

Uitgesloten zijn oorzaken zoals vandalisme, diefstal en schade door storm, aanrijding, inbraak etcetera. Vraag naar de voorwaarden.
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Scherp jaartarief

Voor een scherp jaartarief weet u precies 
waar u aan toe bent. Ook de arbeidskosten 
van onze monteur, voorrijkosten, gebruikte 
onderdelen en vloeistoffen (excl. brandstof) 
zijn inbegrepen. Kortom, een duidelijke 
omschrijving van de werkzaamheden én een 
vast en glashelder tarief. Duidelijker kan niet. 

Extra voordelen 

Naast de scherp geprijsde jaarlijkse 
onderhoudsbeurt profiteert u van vele 
andere waardevolle voordelen. Bekijk de 
tabel op pagina 3 voor een volledig overzicht.

Automatische jaarbeurt volgens ROM 
Inspectierapport

De onderhoudsbeurt bestaat uit een groot 
aantal werkzaamheden en controles. Alle 
activiteiten zijn helder omschreven in het 
ROM Inspectierapport. Hierdoor weet u 
zeker dat uw ROM unit in topconditie blijft. 
Na iedere onderhoudsbeurt ontvangt u 
een formulier dat u inzicht geeft in welke 
werkzaamheden er uitgevoerd zijn. Ook 
geeft ROM, als erkend VCA-Keuringsbedrijf, 
u een officieel keuringsrapport. Het vertelt 
u tegelijkertijd iets over de status van uw 
machine, bijvoorbeeld over onderdelen die 
op termijn aan vervanging toe zijn. 

Dit budget pakket is mogelijk voor zowel bestaande en nieuwe ROM 
rioolreinigingsmachines als voor andere merken. Door jaarlijks een 
onderhoudsbeurt uit te laten voeren brengt u het risico van onverwachte 
storingen tot een minimum terug. Het levert u veel op; minder zorgen, 
minder kosten én langer plezierig werken met uw machine. U bent zeker 
van officiële, door onze fabriek voorgeschreven onderhoudsbeurten 
tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Maar bovenal van professionals met 
liefde voor het vak, die uw machine kennen als geen ander. En wel zo 
makkelijk... u hoeft nergens aan te denken. Wij bellen u elk jaar om de 
beurt in te plannen.

Automatische jaarbeurt met extra voordelen
Budget service pakket  

ROM Inspectierapport

• Controle onderstel/frame

• Controle motorpomp combinatie;  

- verversen olie van motor en hd pomp 

- vervangen luchtfilter, oliefilter, 

brandstoffilter(s) en bougies (bij benzine 

motoren)

• Controle lage druk watersysteem 

(werking en lekkages)

• Controle hoge druk watersysteem 

(werking en lekkages)

• Controle algehele inspectie  

(o.a. glijlagers & draaipunten smeren)

• Controle / Afstellen hydraulisch systeem,  

incl. hydrauliek filter vervangen en 

hydrauliek tank bijvullen (bij PTO)

• Controle PTO aandrijving

• Controle electrisch systeem

• Controle afstandsbediening

• Controle oliebestrijdingsysteem

• Controle venturi

• Controle vacuüminstallatie, incl.  

- olieniveau vacuümpomp vullen 

- olie uit olieopvangpot verwijderen 

- vocht uit vochtvanger verwijderen 

- smeren zuigslanghaspel

• Controle spuitkoppen en eindkoppeling 

hogedruk slang

• Proefdraaien

• Keuringsrapport VCA-keuring

Handelingen afhankelijk van type machine 

en aanwezige opties. Raadpleeg ROM.
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ROM Machine Motor Art. nr. Service 
interval
(uren)*

Filters & 
olieën

Bougies VAC 
set

Hogedruk 
kranen**

VCA 
Inspectie

SmartTrailer B&S Benzine 18 pk 08501CB

15
0

   
B&S Benzine 23 pk 08503CB    

SmartTrailer PRO B&S Benzine 18 pk 08501CB    
B&S Benzine 20 t/m 23 pk 08503CB    
Kubota Diesel D1105(T) & V1505 08611CB

25
0

   
ROM 900 Kubota Diesel D1105(T) & V1505 08602CB    

Kubota Diesel V1505T (≤ 75 l/m) 08604CB    
Kubota Diesel V1505T (> 75 l/m) 08605CB    

Compact > 2010 B&S Benzine 20 t/m 23 pk 08503CB 150    
Compact PRO Kubota Diesel D1105(T) 08601CB

25
0

  
Kubota Diesel D1105(T)
(met afstandsbediening > 2016)

08611CB   

EcoNomic Kubota Diesel D1105(T) 08601CB   
Kubota Diesel D1105(T)
(met afstandsbediening > 2016)

08611CB   

Kubota Diesel V1505T 08603CB   
Kubota Diesel V1505T
(met afstandsbediening > 2016)

08613CB   

EcoFit Kubota Diesel D1105(T) & V1505 08602CB   
Kubota Diesel V1505 (> 75 l/m) 08608CB   
Kubota Diesel V1505T (≤ 75 l/m) 08604CB   
Kubota Diesel V1505T (> 75 l/m) 08605CB   
Kubota Diesel V2403MT 08607CB   
PTO (Power Take Off) 08700CB   

PROFESSIONAL 3H Kubota Diesel V1505T 08603CB   
Kubota Diesel V2403MT 08606CB   
PTO (Power Take Off) 08700CB   

SmartCombi Kubota Diesel D1105 S-type 08800CB   
Kubota Diesel D1105 S-type
(met afstandsbediening > 2016)

08810CB   

Kubota Diesel D1105 V-type 08801CB   
Kubota Diesel D1105 V-type 
(met afstandsbediening > 2016)

08811CB   

Kubota Diesel D1105T S-type 08806CB   
Kubota Diesel D1105T S-type 
(met afstandsbediening > 2016)

08816CB   

Kubota Diesel V1505T V-type 08807CB   
Kubota Diesel V1505T V-type 
(met afstandsbediening > 2016)

08817CB   

SmartCombi PRO PTO (Power Take Off) S-type 08802CB   
Kubota Diesel V1505T S-type 08804CB   
Kubota Diesel V1505T S-type 
(met afstandsbediening > 2016)

08814CB   

PTO (Power Take Off) V-type 08803CB   
Kubota Diesel V1505T V-type 08805CB   
Kubota Diesel V1505T V-type 
(met afstandsbediening > 2016)

08815CB   

Interventor Combi Kubota Diesel D1105(T) 08808CB   
Kubota Diesel D1105(T) 
(met afstandsbediening > 2016)

08818CB   

Voorgaande modellen:
ROM 400 B&S Benzine 18 pk 08500CB

15
0

ROM 400/500 B&S Benzine 20 t/m 23 pk 08503CB

ROM 500/600 Kubota Diesel D1105(T) & V1505 08601CB

25
0

Compact PTO (Power Take Off) 08701CB

Compact < 2010 B&S Benzine 18 pk 08500CB

15
0

B&S Benzine 20 t/m 23 pk 08502CB

Kubota Diesel Z602 08600CB

25
0ECOPACT Kubota Diesel D1105(T) 08602CB

ModuFlex PTO (Power Take Off) 08702CB

* ROM voert jaarlijks de onderhoudsbeurt uit. De factuur ontvangt u achteraf. Het contract is maandelijks opzegbaar. Indien van toepassing zal er een verrekening 
plaatsvinden. Wanneer u voortijdig het aantal gedraaide bedrijfsuren bereikt, neem dan contact met ons op. 
** Elektrische of hydraulische hogedruk kranen voor bediening druk op / druk af. Staat uw machine er niet bij of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons 
op en vraag naar de mogelijkheden!

Budget service  

 VRAAG NAAR ONS SCHERPE JAARTARIEF
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Full-service concept ontzorgt...
Comfort service pakket  

Termijn

Voor een vast bedrag per maand biedt ROM 
u optimale zekerheid, betrouwbaarheid en 
veiligheid. De overeenkomst wordt voor 
een periode van 5 jaar aangegaan en wordt 
daarna automatisch omgezet naar een 

“Budget service contract”. 

Indien gewenst kunt u zelfs gebruik 
maken van een terugkoopverklaring. ROM 
koopt dan de geleverde machine terug 
tegen een bepaalde waarde, welke vast is 
gesteld bij het afsluiten van de “Comfort 
serviceovereenkomst”. 

All-in garantie

Tegen een aantrekkelijk maandtarief blijft 
uw unit zo goed als nieuw. Onverwachte 
hoge kosten zijn verleden tijd. Onderhoud, 
storingen en reparatiewerkzaamheden 
zijn namelijk het gehele jaar inbegrepen. 
Hetzelfde geldt voor arbeid, ‘meerwerk’, 
voorrijkosten, onderdelen en vloeistoffen 
(excl. brandstof). Dit neemt ROM voor 
haar rekening. Zo eenvoudig is het! Het 
maandbedrag is vastgesteld op basis van een  
maximaal aantal gedraaide bedrijfsuren. 
Eventuele overschrijding wordt jaarlijks met 
u verrekend.

Als professionele organisatie wilt u bezig zijn met de zaken waar u goed 
in bent en hier een goed resultaat mee behalen. Daarom biedt ROM bij 
aanschaf van een nieuwe ROM machine een “Comfort service pakket” 
aan. Hiermee kunt u tegen een maandelijkse vergoeding het gehele 
onderhoud onderbrengen bij ROM. Dankzij dit full-service concept weet 
u precies waar u aan toe bent wat betreft de onderhoudskosten, maar 
bovenal kunt u rekenen op de beschikbaarheid van uw installatie.  
U heeft nergens meer omkijken naar.

Mobiliteitsgarantie en zeer veel 
meer... 

Uitgangspunt van het “Comfort pakket” is uw 
machine tegen zo laag mogelijke kosten in 
goede conditie houden, zonder concessies 
te doen aan de betrouwbaarheid van uw 
installatie.  
 
Maar u profiteert van meer voordelen, 
waaronder mobiliteitsgarantie.  
Bij eventuele storingen zorgen wij ervoor dat 
uw unit binnen 48 uur (2 werkdagen) weer 
functioneel inzetbaar is. Is dit niet mogelijk, 
dan stellen wij kosteloos ter vervanging 
een “troubleshoot” hogedruk of vacuümunit 
beschikbaar, welke u kunt ophalen in 
Barneveld (NL). 
Het betreft een aanhanger of pick-up unit 
uit onze beschikbare verhuurvloot, exclusief 
voertuig. 

Daarnaast profiteert u van vele extra’s, zoals 
40% korting op ROM Professionele hogedruk 
rioolslangen en ROM Spuitkoppen. Bekijk de 
tabel op pagina 3 voor een volledig overzicht.
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* ROM voert het gehele jaar onderhoudsbeurten etcetera uit. Indien u het aantal gedraaide bedrijfsuren bereikt, neem dan contact met ons op.
Maandtarief is gebaseerd op vastgesteld service interval. Bij overschrijding van het aantal uren zal er een verrekening plaatsvinden. De overeenkomst 
wordt voor een periode van 5 jaar aangegaan en wordt daarna automatisch omgezet naar een “Budget service contract”. Via automatische incasso betaalt 
u het bedrag verspreid en het contract is maandelijks opzegbaar. Indien van toepassing zal er een verrekening plaatsvinden.

Comfort service  

ROM Machine Motor Art. nr. Service 
interval
(uren)*

SmartTrailer B&S Benzine 18 pk 08501FS

150
B&S Benzine 23 pk 08503FS

SmartTrailer PRO B&S Benzine 18 pk 08501FS
B&S Benzine 23 pk 08503FS
Kubota Diesel D1105(T) 08611FS

250
ROM 900 Kubota Diesel D1105(T) 08602FS

Kubota Diesel V1505T (≤ 75 l/m) 08604FS
Kubota Diesel V1505T (> 75 l/m) 08605FS

Compact B&S Benzine 23 pk 08503FS 150
Compact PRO Kubota Diesel D1105(T) 08611FS

250

EcoNomic Kubota Diesel D1105(T) 08611FS
Kubota Diesel V1505T 08613FS

EcoFit Kubota Diesel D1105(T) 08602FS
Kubota Diesel V1505 (> 75 l/m) 08608FS
Kubota Diesel V1505T (≤ 75 l/m) 08604FS
Kubota Diesel V1505T (> 75 l/m) 08605FS
Kubota Diesel V2403MT 08607FS
PTO (Power Take Off) 08700FS

PROFESSIONAL 3H Kubota Diesel V1505T 08603FS
Kubota Diesel V2403MT 08606FS
PTO (Power Take Off) 08700FS

SmartCombi Kubota Diesel D1105 S-type 08810FS
Kubota Diesel D1105 V-type 08811FS
Kubota Diesel D1105T S-type 08816FS
Kubota Diesel V1505T V-type 08817FS

SmartCombi PRO PTO (Power Take Off) S-type 08802FS
Kubota Diesel V1505T S-type 08814FS
PTO (Power Take Off) V-type 08803FS
Kubota Diesel V1505T V-type 08815FS

Interventor Combi Kubota Diesel D1105(T) 08818FS
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