
 Sleutel kan niet in cilinder

 Sleutel gaat niet meer uit de cilinder

 Sleutel kan niet draaien in de cilinder

 Knop werkt niet

 Draait niet      Draait zot

Aanvraag tot herstelling cilinder
CERTIFICAAT/SLEUTELNUMMER

Alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden behandeld.  DOM België / Luxemburg behoudt zich het recht voor om een aanvraagformulier te weigeren bij twijfel 
aan de echtheid van de gegevens. 

Voor een goede klantenservice trachten wij alles de dag van ontvangst uit te voeren. Om dit te kunnen realiseren vragen wij u, enkel dit
document te gebruiken en deze zo volledig mogelijk in te vullen.
Gelieve per te herstellen cilinder één document op te maken.

UW REFERENTIE

SYSTEEM CILINDER

 S
 PP1024
 RN
 R+

 RS
 RS5
 RS6
 RS8

 Sigma
 Sigma+®
 D
 SV

 iX5/6KG
 iX10
 iX10KG
 iXSAT

SLUITING

 SLPL (sluitplan)  ES (enkelsluiting)  EP (eigen profiel)

KLEUR CILINDER

 F01 (vernikkeld)  F06 (koper)  F_________

TYPE CILINDER

Cilinder  Dubbele  Halve  Andere ____________

Gevarenfunctie  ja   neen

Modular  ja   neen (compact)

Knop  K6   K2   K1   K __________________

LENGTE

_______________ X _______________
A B

AANTAL SLEUTELS

________________________________

MARKERING OP CILINDER

________________________________

AANKOOPDATUM

________________________________

VERSIE 2019

MEE VERSTUURD MET 
HERSTELLINGSAANVRAAG

INDIEN GEKEND

VOOR DE SYSTEEMCODERINGEN ZIE BIJLAGE, SURF NAAR DE WEBSITE VAN HOBERG WWW.HOBERG.BE/CODAGE OF SCAN DE QR-CODE

A IS LENGTE BUITENZIJDE CILINDER
B IS LENGTE BINNENZIJDE CILINDER

 iX6SR
 iXDAS
 iXTeco®
 iXHT

 iXTwido®
 iXTwinStar®
 DIAMANT
 DOM K1

 i6 TITAN

GELIEVE PER AANVRAAG ÉÉN DOCUMENT OP TE MAKEN

OMSCHRIJVING PROBLEEM
MEERDERE OPTIE’S MOGELIJK

 Sleutel gaat moeilijk in de cilinder

 Sleutel gaat moeilijk uit de cilinder

 Sleutel draait in de cilinder maar de meenemer draait niet mee

 Tijdens het draaien van de sleutel in de cilinder ‘kraakt’ het

 1 zijde van de cilinder werkt niet

Hierbij verklaar ik, als DOM vakhandelaar, dat de eigenaar of gemachtigde van de eigenaar zich bij ons gelegitimeerd heeft door het aantonen 
van de nodige eigendomsdocumenten.

STEMPEL FIRMA + DATUM NAAM

____________________________________________

HANDTEKENING

____________________________________________

___________________

http://www.hoberg.be/codage

