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     werkorders

 

merk
universeel

of eigen
 ontwerp

praktische oplossingen voor de autobranche

clipbord € 6,25 per stuk
werkordermappen vanaf € 3,95 per stuk



werkorders special
eigen ontwerp  & uitvoering

• kleine of grote oplage
• gekleurd of wit papier
• enkel of meervoud
• los of op blok
• 1 of 2 zijdig bedrukt
• met of zonder 
   opberggaten
• dik of dun papier 
• (on)genummerd

werkorders universeel
www.idegoned.nl

WERKORDER

datum monteur naam

kenteken adres

merk/type woonplaats

km-stand telefoon

servicebeurt km

motorolie balanceren

cardanolie uitlijnen onderdelen

versn. bakolie testapparatuur werk derden

leenauto

remvloeistof servicewagen

koelvloeistof apk

ruitenspr.vl.stof klein materiaal

milieutoeslag totaal (1)

totaal (1) totaal (2) totaal (2)

werkplaats-
tarief

subtotaal

btw

faktuurbedrag

faktuurnr. doorberekening

debiteurnr.

kontant                                 op rekening

v a

omschrijving werkzaamheden√ tarief

ltr.   omschrijving  bedrag             omschrijving       bedrag                 omschrijving       bedrag

res.

 T
+3

1(
0)

33
 2

98
78

47
 •

 w
w

w
.id

eg
on

ed
.n

l  
   

   
 4

01
0W

O
51

tijdstempel tijd monteur

onderdeelnr. omschrijving aant.   prijs bedrag
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totaaltijd

totaal

WERKORDER
datum

monteur

naam

kenteken

adres

merk

pc/paats

km-stand

telefoon privé

werkplaats-
tarief

onderdelen

werk derden

totaal (2)

subtotaal

faktuurbedrag

v a

omschrijving werkzaamheden√ code                     tarief

res.

type telefoon zaak

klantnr.

motorolie

cardanolie

versnellinsbakolie

remvloeistof

koelvloeistof

ruitensproeiervloeistof

brandstofsoort

balanceren

uitlijnen

testapparatuur

leenauto

servicewagen

apk

klein materiaal

afvoer afvalstoffen

totaal (1) totaal (2)

onderdeelnummer                omschrijving       aant.    prijs       bedrag

ltr.   omschrijving    bedrag       diversen         bedrag    

btw

totaal (1)

controles

bedrijfsrem 

parkeerrem

stationair toerental

uitlaatgasemissie

katalysator            nee          ja

m/sec²

m/sec²

t/min

vol % CO

banden

merk

maat

reparatie-advies

onderdeelnummer                omschrijving       aant.    prijs       bedrag
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werkorder A4
100 vel op blok
blok met perforatie
en nummering
 prijs p/blok bij 10 bloks

€ 11,95

werkorder A5
100 vel op blok

prijs p/blok bij 10 bloks

 € 8,45
werkorders 2-voud

wilt u ook de klant een 
exemplaar meegeven?
Citroën 2-voud uit
voorraad geleverd
vanaf € 56,50 per 1000

wat mist u?
schrijfruimte
tekst, aanvink-
vakjes of iets
anders

T  +31(0)33 298 78 47  
E   info@idegoned.nl
Energieweg 6, Bunschoten
04 - 2017
prijswijzigingen voorbehouden

automotive producten & diensten

bestel uw werkorders bij:

prijzen excl. BTW
gratis verzending
boven  € 250,-
betaling binnen
14 dagen na
factuurdatum 

vertel ons uw
wensen en wij
maken een
passende offerte
voor uw werkorder
op maat

 A4 120 grams wit 
 lasergeschikt met 
 2 opberggaten
 Gids, Autoline, 
 Peugeot en Volvo
 levering uit voorraad 
  

werkorders 
merk




