
Aanvraag documentatie schrijven

U wil een documentatie geschreven hebben.

Voor elektronisch apparaten zal ik ik veel gevallen een document voor kunnen 
schrijven. Ik moet de werking van het apparaat uiteraard zelf kunnen begrijpen om 
een documentatie voor u te kunnen schrijven. Als u onderstaande vragenlijst invult  
kan ik beter beoordelen of en tegen welke prijs ik een documentatie voor u kan 
schrijven.

1. Om welk apparaat gaat het?

2. Is dit een volledig elektronisch apparaat  of zijn er ook andere vakgebieden bij 

betrokken, zoals bijv. werktuigbouwkunde of chemie?

Ja,nl.:

Nee.

3. Bent u de fabrikant van, en dus de grootste informatiebron voor, dit apparaat.

Ja wij zijn de fabrikant, u kunt meer informatie verkrijgen bij:

 de heer / mevrouw /de afdeling: 

 deze is te bereiken via tel./e-mail:



 Nee de fabrikant is:

 

Bedrijf:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail adres

Adres:

Vestigingsplaats:

Postcode:

Land:

4. Wat is de functie van het apparaat?

5. Wat zijn bij benadering de afmetingen en het gewicht?

6. Als Ik een documentatie voor u ga schrijven heeft u dan een apparaat voor mij 

in bruikleen? Of indien het apparaat groot en zwaar, kan ik dan op uw locatie 

het apparaat bekijken en gebruiken en er, zo nodig foto's en tekeningen van 

maken?

Ja het apparaat is beschikbaar.

Nee het apparaat is momenteel niet beschikbaar,

maar komt omstreeks: beschikbaar voor 

onderzoek.

7.

Afmetingen:
gewicht:

Welke type documentatie wilt u hebben?

  Een service documentatie

Een gebruikershandleiding voor professionals

Een gebruikershandleiding voor consumenten



8. Is er al een dergelijke documentatie beschikbaar in een andere taal?

Ja er is documentatie in het: 

Nee er is nog helemaal geen documentatie beschikbaar.

Nee er zijn alleen wat notitie schema's en 

bouwtekeningen uit de fabriek.

9. Zijn er afgezien van technische documentatie al marketing documenten 

beschikbaar?

Ja, onze marketing afdeling heeft wel documenten.

Nee die zijn er (nog) niet

10. De gebruikers groep van het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit:

Vaklieden op het gebied van zij

spreken vaak jargon.

Vaklieden op allerlei terrein zij spreken geen jargon.

Consumenten.

11. Aan welke Europese richtlijnen voldoet het apparaat / dient het apparaat te 

voldoen?

 

 

 

12. Zijn er voor zover nu bekend in Arbo-technische of consumenten zin, gevaren 

verbonden aan het gebruik van het apparaat? Denk hierbij aan: hete 

oppervlakken, beknelling, een stropdas die tussen rollen kan komen, of 

elektrocutie bij ondeskundig gebruik?

Nee voor zo ver nu bekend zijn er geen risico's

verbonden aan gebruik van het apparaat.

Ja er is een aantal risico's bekend nl.:

 

 

 



 

13. Zijn er risico's bekent bij onderhoud van het apparaat?

Ja, nl.

Nee.

14. Dient het apparaat op een specifieke manier getransporteerd of geïnstalleerd te

worden?

Ja nl.

Nee.

15. Wanneer wilt u het apparaat in de markt zetten? 

 Omstreeks: 

Dit was heet tot zover, ik krijg graag nog uw contact informatie zodat ik contact met 

opkan nemen omtrent de haalbaarheid en kosten voor uw documentatie.

Volledige naam: 

Bedrijfsnaam:

Vestigingsadres:

Vestigingsplaats:

(Mob.) Tel,:

E-mailadres:       

Ik, als aanvrager van een offerte voor documentatie, heb een aantal zaken 

betreffende een nieuw apparaat aan DH de Jong services bekent gemaakt. Ik 

verwacht van DH de Jong services, dat deze, zich zo als vermeldt in zijn 

Algemene Voorwaarden, die ik gelezen en aanvaard heb, zal houden aan, o.a. 

zijn geheimhoudingsplicht, ook al is er nog geen sprake van een 

overeenkomst, en eventuele documenten en bestanden etc. t.z.t. aan mij 

retourneert, onafhankelijk van gunning van de opdracht of niet. Tevens ben ik 

akkoord met het Privacy-Statement van D.H. de Jong services. 


	Type apparaat: 
	Andere vakgebieden2: 
	Andere vakgebieden3: 
	Andere vakgebieden 1: 
	vak gebieden: Ja, nl.:?
	contpers: 
	 opdrgev: 

	telefoon/ e-mail: 
	Fabrikant?: Ja
	ext: 
	 fabrikant: 
	 contactpersoon: 
	 telefoon: 
	 adres: 
	 vestingingsplaats: 
	 Postcode: 
	 land: 
	 documentatie: Ja in ?

	ext e-mail: 
	functie apparaat 1: 
	functie apparaat 2: 
	functie apparaat 3: 
	afmetingen: 
	gewicht: 
	beschibaarheid: Ja
	beschikbaar omstr: 
	gewenste doc: 
	 type: Off

	marketing documentatie?: Off
	gebruikers: vaklui met jargon
	Europese richtlijnen van toep: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 

	ricico's: nee of onbekend
	bekende risico's: 
	0: 
	1: 
	2: 

	ricico's onderhoud: nee
	onderhouds risico 1: 
	onderhouds risico 2: 
	instructies transport / instalatie: ja, nl.:?
	hoofdpunten instucties transport / installatie: 
	hoofdpunten instucties transport / installatie 1: 
	in de markt omstreeks: 
	volledige naam: 
	bedrijfsnaam: 
	vestigingsadres: 
	postcode en vestigingsplaats: 
	telefoon nr: 
	e-mailadres: 
	akkoord privacy etc: Off


