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Tussen: ………………………. en TechSwap 
Dienst: ……………………………………. 
 
1. Definitie:  

 

Het doel van deze service level agreement (S.L.A.) is om de voorwaarden te definiëren en de kwaliteit 
van de service te garanderen tussen ……………………………………….. langs 1 kant , en Techswap en zijn 

onderaannemers langs een andere kant.  
 

Er zal een maandelijkse vergadering worden georganiseerd om het niveau van de voordelen te 
analyseren en de problemen die zich aan beide kanten voordoen. 

 

 
2. Bevestiging:  

 
Voor TechSwap:       Voor …………………………….……:  

 

Jean-Louis Potten         
Administrateur délégué      Functie : 

potten@techswap.be     
 

 

3. Dienstbeschrijving:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-A. verzenden van het bestand. 
………………………………….. verstuurt elektronisch ( via ftp, tekstbestand, puntkomma scheider) een lijst 

met de ontvangers. Deze lijst bevat alle informatie die nodig zal zijn voor een goede uitvoering van de 

opdracht. 
 

-B. ophaling : 
Techswap zal het materiaal wekelijks ophalen. De goederen zullen worden voorbereid 

…………………………………………………., en zal beschikbaar zijn op pallets. 

De ophaling zal gebeuren tegen de handtekening voor het aantal ontvangen machines. 
 

-C. Swap/Levering :  
De technici van TechSwap gaat naar het aangegeven adres, naar de aangegeven dienst, en vraagt de 

persoon die vermeld staat op zijn <opdracht>. 
 

Lijst van taken vermeld in de vastgestelde procedure.  
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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-D. Terugkeer : 

Techswap stuurt naar ……………………………………………….., naarmate de vervangingen vorderen, wordt 

de oude apparatuur vervangen. 
 

 
 

4. Algemeen : 

 
Opleiding : 

Elk type missie zal het onderwerp zijn van een opleiding door ………………………………………………..:  
- technici van TechSwap 

- de opzichter van TechSwap, die, indien nodig, nieuwe technici opleidt. 
 

Controles : 

TechSwap zal controles uitvoeren over de kwaliteit van de missies, evenals de tevredenheid van de 
eindgebruikers over het werk van de technici.  

Een maandelijks schriftelijk verslag zal worden gestuurd naar ………………………………………………... 
 

Rapportage :  

TechSwap zal …………………………………………, elektronisch, een permanente voortgang van de lopende 
missies ter beschikking stellen, evenals ondervonden moeilijkheden en mogelijke oplossingen. 

 
Foutcodes : 

Zie in bijlage de lijst met codes en acties die ze uitvoeren. 

 
Voorraadstatus : 

Een gedetailleerde voorraadstatus per regio wordt wekelijks verzonden naar …………………………………… 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


