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Garantstelling Tijdelijk Transformatorvermogen

Voor uw energievoorziening heeft u één of meerdere 
eigen transformatoren. Wat als uw transformator 
defect is? Een defecte transformator heeft mogelijk 
grote gevolgen voor de continuïteit van uw 
bedrijfsprocessen. Bovendien is de levertijd voor 
nieuwe vermogenstransformatoren gemiddeld 16 tot 
20 weken! Bij uitval wilt u zo snel mogelijk een weer 
werkende energievoorziening. Kenter regelt dit graag 
voor u. Met onze dienst Garantstelling Tijdelijk 
Transformatievermogen, helpen wij u binnen 24 uur 
aan een tijdelijke transformator.

Snel weer in bedrijf
Bij uitval wilt u dat uw energievoorziening zo snel 
mogelijk weer functioneert. Kenter heeft een grote 
voorraad vermogenstransformatoren. In het geval van 
een defecte transformator stellen wij uit eigen voorraad 
een passende transformator ter beschikking. U kunt 
bij ons gebruik maken van deze dienst door de huidige 
overeenkomst uit te breiden met de dienst: 
“Garantstelling Tijdelijk Transformatorvermogen”.

Wat is Garantstelling Tijdelijk Transformatorvermogen? 
Na het afsluiten van deze dienst kunt u bij een storing
24/7 contact met ons opnemen. Binnen 24 uur stellen
wij de best passende transformator beschikbaar op 
locatie. Onze technici stellen alles in het werk om ook 
uw energievoorziening zo spoedig mogelijk te

herstellen*. Hiermee voorkomt u dat u een eigen 
transformator op voorraad moet hebben en/of lang 
moet wachten op een nieuwe of vervangende 
transformator.

*De kosten van transport (heen- en/of retour) en de werkzaamheden 
gerelateerd aan plaatsing/uitwisseling van de transformator wordt 
op basis van nacalculatie verrekend en zijn niet inbegrepen.

Wat gebeurt er met de tijdelijke transformator?
De tijdelijke transformator wordt voor 3 maanden 
ingezet. Hierna kunt u deze transformator huren, 
kopen of weg laten halen. Wij nemen voor deze 
mogelijkheden contact met u op.

Waarom kiezen voor Kenter?
Kenter laat energie werken. Dat doen we met 
betrouwbare meetdiensten en innovatieve 
energievoorzieningen voor grootzakelijke klanten. U 
kunt rekenen op de expertise van meer dan 300 
specialisten. We kennen de eisen van uw lokale 
netbeheerder en verzorgen het complete traject. Van 
ontwerp tot realisatie, Kenter regelt het voor u. 

Meer informatie?
Benieuwd naar wat dit voor  ú oplevert? Neem dan 
contact op via:
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