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Uw Bell&Ross horloge onderhouden: een must! 

 

Uw Bell&Ross horloge is een geavanceerd precisie-instrument dat voortdurend wordt blootgesteld 

aan allerlei vormen van druk en spanning. De motor van het horloge functioneert dag en nacht, jaar 

in en jaar uit, zonder ophouden. Slijtage van de vele onderdelen dat deze motor bezit, is het 

onvermijdelijke gevolg van het functioneren van elk mechanisch uurwerk. Regelmatig onderhoud 

zorgt ervoor dat dit fenomeen onder controle wordt gehouden door de smeermiddelen (olie en 

vetten) te vernieuwen en de versleten onderdelen te vervangen. Uw uurwerk wordt beschermd door 

een kast voorzien van dichtingen om de waterdichtheid te garanderen. Door de invloed van 

verschillende externe elementen zullen deze pakkingen geleidelijk verslechteren en dienen periodiek 

te worden vervangen. Uw horloge dient daarom regelmatig te worden onderhouden om een 

efficiënte werking te kunnen garanderen. 

 

Periodiek onderhoud 

Een Bell&Ross horloge wordt ontworpen om een leven lang mee te gaan, toch moet het zoals elk 

precisie instrument regelmatig worden nagekeken om zijn nauwkeurigheid, uiterlijk en waarde te 

behouden. Het is moeilijk om voor deze service een termijn aan te geven, alles hangt af van het 

model, het klimaat en de zorg waarmee de eigenaar zijn horloge behandelt. Als algemene regel 

adviseert Bell&Ross uw horloge om de 2 à 4 jaar aan te bieden voor een periodiek onderhoud. 

VOLGENDE INTERVENTIES ZIJN INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN EEN PERIODIEK ONDERHOUD 

 

Kast en niet –metalen / metalen armband 

 het demonteren van het Bell&Ross horloge 

 het reinigen van de kast, de metalen armband en de (vouw)sluiting 

 het monteren van het horloge 

 de waterdichtheid van het horloge herstellen: vervangen van alle dichtingen 

Andere interventies 

 het vervangen van de batterij (indien van toepassing) 

 het afregelen van de nauwkeurigheid, waar nodig een (basis) interventie uitvoeren 

Controle 

 afsluitende technische en esthetische eindcontrole van het gemonteerde horloge 
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Volledig onderhoud 

 

Na verloop van tijd zal een periodiek onderhoud niet meer volstaan om een goede werking van het 

Bell&Ross horloge te garanderen. Als algemene regel adviseert Bell&Ross uw horloge om de 5 à 8 

jaar aan te bieden voor een volledig onderhoud. Ook hier is het moeilijk om voor deze service een 

termijn aan te geven, alles hangt af van het model (kaliber - kastomgeving), het klimaat en de zorg 

waarmee de eigenaar zijn horloge behandelt. 

 

VOLGENDE INTERVENTIES ZIJN INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN EEN VOLLEDIG ONDERHOUD 

 

Kast en niet –metalen / metalen armband  

 het demonteren van het Bell&Ross horloge 

 het reinigen en opmaken van de kast, de metalen armband en de (vouw)sluiting volgens de 
originele richtlijnen van Bell&Ross (polijsten of satineren) 

 het monteren van het horloge 

 de waterdichtheid van het horloge herstellen: vervangen van alle dichtingen 

Gangwerk 

 het demonteren van het gangwerk 

 het herstelling / vervanging van de defecte, in slijtage verkerende onderdelen.  

 Gangwerken zonder serienummer worden indien nodig volgens de jongste technische versie 
bijgewerkt 

 het reinigen, monteren, oliën en afregelen van het gangwerk met inbegrip van het 
controleren van de uurwerkfuncties 

 het vervangen van de wijzers 

 het vervangen van de batterij (indien van toepassing) 

 het afregelen van de nauwkeurigheid 

 de na-controle; controleren van het gangwerk na herstelling; elektronische controle en 

controle via gangsimulator 

Controle 

 afsluitende technische en esthetische eindcontrole van het gemonteerde horloge 

mailto:info@clemvercammen.be


 

 
 

Bergstraat 151 – 2220 Heist op den Berg – info@clemvercammen.be – 015 24 12 65 
Uitgevoerd in opdracht van BVBA Jul. 

 

 

 

Prijslijst: 

 

    Periodiek onderhoud  Volledig onderhoud 

Quartz    €66    €170 

Quartz chronographe  €90    €280 

Mechanisch   €100    €300 

Mechanisch met complicatie €125    €375 

Mechanisch chronographe €145    €420 

BRX1 movement  €200    €600 

 

 

 

 

*De onderdelen die nodig zijn om het horloge te herstellen en die niet vermeld worden onder de 

hoofdingen “Periodieke onderhoud” of “ Volledig onderhoud” zullen apart aangerekend worden. Dit 

betreft voornamelijk de wisselstukken die moeten vervangen worden omwille van doorgedreven 

slijtage (ouderdom) of omwille van roest, accident … en die niet in een standaard volledig onderhoud 

worden vervangen. 

*U krijgt 12 maanden garantie op de uitgevoerde werken tijdens een periodiek en volledig 

onderhoud. 

*Bij een volledig onderhoud zijn de portkosten en het vervangen van de wijzers inbegrepen. 
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