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Ook dit jaar staat het gehele Climalife team tot uw 
beschikking!  
 
Climalife geeft installateurs en beheerders van koel- 
en klimaatsystemen oplossingen ter verbetering van 
rendement, milieu en werkomstandigheden. Wij 
richten ons op techniek en service voor alles tussen 
koelkast en productieplant. De specialisten binnen 
ons bedrijf adviseren en begeleiden u in 
projectgerichte oplossingen.  
 
Waarmee kunnen we u dit jaar weer van dienst zijn? 
 
In dit handige boekje staat de volgende praktische 
informatie over Climalife:  
 

INHOUD: 
 

� De Climalife website 
“Welke informatie kan ik op de website vinden?” 

 
� Het Climalife Team 

“Wie moet ik hebben, voor dat wat ik nodig heb” 
 

� Transport 
“Ik heb gas nodig, welke mogelijkheden zijn er?” 
 

� Servicepunten 
“Waar kan ik het gas van Climalife zelf ophalen?” 

 
 

 
Let wel, alle informatie vermeld in dit drukwerk is opgesteld conform de 
voorwaarden en omstandigheden geldend voor 2011. 
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Een webhulpmiddel voor professionals 
 
www.climalife.dehon.com is een Europese website welke 
voortdurend wordt bijgewerkt. Door middel van de 
volgende onderdelen kan het uw dagelijkse activiteiten 
vereenvoudigen: 
 

MSDS downloaden 
Van alle producten kunt u een MSDS downloaden waarna u 
automatisch de updates van dat product zal ontvangen. 

Rubriek Markten 
Oplossingen voor elke markt Industrie / Handel / 
Residentieel  /  Tertiair/ Gebouwenbeheer 

 

Rubriek Producten 
Meer dan 250 producten online met de mogelijkheid om de 
technische gegevens en de MSDS weer te geven. 

 
 Rubriek Wetgeving 
Hier staan alle veranderingen betreffende verordeningen, 
richtlijnen, wetgevingen en regelgevingen vermeld. 

 

Rubriek Technische referenties 
Interessante casestudies kunt u hier vinden. 

 
 
Breng ook een bezoek aan www.R22T.com 
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Verkoop buitendienst:  
 
John Fischer:  Sales manager 
E-mail:   jfischer@climalife.dehon.com 
Tel:   06-46234137 
Regio’s:   Noord/Oost 
(Groningen > Emmen > Apeldoorn > Arnhem ) 
 
 
Jean-Paul Wetsteyn: Account manager 
E-mail:   jpwetsteyn@climalife.dehon.com 
Tel:   06-46234138 
Regio’s:   Zuid/Midden 
(Amsterdam > Utrecht  > Eindhoven > Den Bosch> Maastricht) 
 
 
Monique Goetheer: Account manager/ Marketing 
E-mail:   mgoetheer@climalife.dehon.com 
Tel:   06-10278041 
Regio’s:   Zuid/West 
(Rotterdam > Den Haag > Breda > Zeeland)  
  
 
Financieel: 
 
Dennis Raaijmakers: Financieel manager 
E-mail:   draaijmakers@climalife.dehon.com
  
 
 
Erwin Langedijk: Controller 
E-mail:   elangedijk@climalife.dehon.com 
 

 
 

Anton Hunink  Marcel Valkenborgh 
Algemeen directeur Financieel directeur 

Directie: 



 
 


���	�������������

Verkoop binnendienst:  
 
Richard Teunissen: Office manager  
E-mail:   rteunissen@climalife.dehon.com 
Kernwoorden: productinformatie, prijsaanvragen, projecten 
 
 
Marco Oosdijk:  Commercieel administratief 
E-mail:   moosdijk@climalife.dehon.com 
Kernwoorden: servicepuntbeheer, analyses 
 
 
Jasper Vijverberg Inkoper 
E-mail:   jvijverberg@climalife.dehon.com 
Kernwoorden: : inkoop en voorraadbeheer 

 
 
Janine Lambrechts: Commercieel administratief 
E-mail:   jlambrechts@climalife.dehon.com 
Kernwoorden: recycling, klachten (claims), contactpersoon 
overheidsinstanties 
 
 
André Schipper:  Logistiek 
E-mail:   aschipper@climalife.dehon.com 
Kernwoorden: orders, logistiek, ADR 
 
 
Marian Landa:  Commercieel administratief 
E-mail:   mlanda@climalife.dehon.com 
Kernwoorden: beheer klantendatabase, facturatie, Cooltool 
 
 
 
 

 
 
 

Contact 
Inkooporders:  orders.nl@climalife.dehon.com 
Stuur uw bestelling per mail, u ontvangt een orderbevestiging terug. 
Financieel: financieel.nl@climalife.dehon.com 
Voor al uw vragen over facturen, betalingen etc. 
Analyses: analyses.nl@climalife.dehon.com 
Alles over analyses; aanmelden, resultaten etc. 
SLS:   sls.nl@climalife.dehon.com 
Aanmelden van order met Innight delivery van SLS. 
 
 

Tel. Nr 0164-212830 Fax. Nr 0164-212831 
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Climalife Leveringen 

 
Normale levering 
Bestellingen die voor 12:00u geplaatst zijn, worden - indien op 
voorraad - de volgende werkdag tussen 08:00u en 17:00u geleverd.  
 
Tijdslevering 
Het is mogelijk bij normale leveringen, een tijdslevering in de ochtend 
aan te vragen. Hiervoor wordt een toeslag gevraagd. De 
tijdsleveringen zijn: 

• 08:00u - �95 
• 09:00u - �75 
• 10:00u - �60 
• 12:00u - �45 

 
Levering in combinatie met retour 
De chauffeur die komt leveren kan alleen retourvrachten meenemen 
indien dit vooraf tijdens de bestelling is gemeld. Het is de 
verantwoordelijkheid van de klant om zicht te houden op de 
retourvracht. De klant krijgt een kopie van het transportdocument van 
de retourvracht.  
 
Retour 
Als de klant opdracht geeft om alleen retour te komen halen (dit 
kunnen lege koudemiddelcilinders zijn, maar ook schoon product, etc.) 
kan dit opgehaald worden conform de voorwaarden van een "normale 
levering". Ook hier is de tijdslevering (in dit geval tijdsophaling) 
mogelijk. 
 
Afhalen bij een servicepunt 
Climalife heeft een netwerk van servicepunten door heel Nederland. 
Op deze gasservicepunten staan al onze standaard koelgassen. Het is 
raadzaam om, voorafgaand aan een afhaling bij een servicepunt, 
telefonisch contact op te nemen met een medewerker van Climalife. 
Zodoende kan deze medewerker u instrueren. Ook lege cilinders 
kunnen worden ingeleverd bij een servicepunt. Indien u een product 
komt afhalen of lege cilinders komt inleveren, vraag dan altijd naar een 
Climalife-depotbon en vul deze in. Hierdoor wordt u door Climalife 
gefactureerd conform de lopende prijsafspraak. 
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Spoedrit binnen kantooruren 
Geldend voor alle producten, indien op voorraad, die de afnemer na 
12:00u bestelt óf besteld heeft. De kosten van een spoedrit binnen 
kantooruren zijn kilometerprijzen (�0,95 per gereden kilometer) met 
een minimum van �95,- per transport. 
 
Spoedrit buiten kantooruren 
Climalife is ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar op 
de Climalife storingsdienst. Dit nummer wordt  buiten kantooruren 
genoemd op het antwoordapparaat, dat u kunt afluisteren als u naar 
kantoor belt (0164-212830). De kosten van een spoedrit  buiten 
kantooruren zijn kilometerprijzen (van �1,50 per gereden kilometer) 
met een minimum van �150,- per transport. 
 
Innight delivery van SLS (Special Logistic Services) 
Het rechtstreeks beleveren/aanvullen van de voorraad van de monteur 
in de nacht of vroeg in de ochtend, zodat de efficiëntie van uw monteur 
wordt vergroot. Voor meer informatie, vraag naar onze voorwaarden. 
 

Eco Collect Leveringen 
 
Normale levering recycling cilinders 
Bestellingen die voor 12:00u geplaatst zijn, worden - indien op 
voorraad - de volgende werkdag tussen 08:00u en 17:00u (eventueel 
ook op project locatie) geleverd.  
 
Retour vervuild gas  
De chauffeur die komt leveren kan alleen vervuild gas meenemen 
indien dit vooraf tijdens de bestelling is gemeld  aan de 
verkoopadministratie van Eco Collect. Elke chauffeur die van Eco 
Collect opdracht heeft gekregen om vervuild gas retour te nemen, 
heeft een daarvoor bestemde begeleidingsbrief. Deze dient 
ondertekend te worden door de afzender (= de klant), waarna de 
eerste pagina bij de afzender blijft. 
 
Recycling cilinders afhalen bij een servicepunt 
Dit gaat volgens hetzelfde principe als bij Climalife (zie vorige pagina). 
Let wel: LEVER NOOIT VERVUILD GAS IN BIJ EEN SERVICEPUNT! 
Plaats altijd een directe bestelling bij Eco Collect. 
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STV gassen 
K.S. Ibisweg 5 
1033 RA  
Amsterdam 
020-6332265 

Gas lascentrum 
Veghel 
Rooseveltlaan 2 
5466 AB Veghel 
0413-363421 

Huisman  Gas en 
lastechniek  
Marconistraat 4 
4004 JM 
Tiel 
0344-612508 

Gas specialist 
Donders 
De Run 5124 
5503 LV 
Veldhoven 
040-2532663 

Gas lascentrum 
Konings 
Quinten matsyslaan 33 
5642 JC 
Eindhoven 
040-2814144 

Lastechniek Holland 
Middenweg 32 
3401 MB  
Ijsselstein 
030-6884876 

Climalife 
Van Konijnenburgweg 84 
4612 PL  
Bergen op Zoom 
0164-212830 

Cryogas Lastraga 
Reeweg 116 
6374 BZ 
Landgraaf 
045-5326701 

Hugen 
Hengelder 17 
6902 PA  
Zevenaar 
0316-247494 

Smeding 
Provincialeweg 97 
9862 PB  
Sebaldeburen 
0594-612260 

Allas lastechniek 
Vermeerstraat 5 
7731 SM 
Ommen 
0529-454900 


