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ManuTec
Zwarte lijst

Deze lijst bevat namen van personen die hun facturen niet betalen of om andere redenen niet meer bediend
worden. Gelieve deze mensen ook te weren in Uw zaak!

Heylen, Churchilllaan 267, 2900 Schoten, gsm: 0473123262
–

–
–

klant weet niet hoe Wifi werkt, zit op router van zijn buren en denkt dat hem “gehacked” is. Je kan
mijnheer onmogelijk tot zijn verstand brengen dat zijn PC met draad (RJ45) is aangesloten en dat zijn
Internet perfect werkt. Hij moet dus bijgevolg geen draadloze verbinding maken (en al zeker niet met
een router waar hij geen toegang op heeft). Zijn eigen Wifi-router die boven staat is trouwens te zwak
om tot helemaal beneden Wifi-signaal te geven, vandaar dat hij met netwerkkabel verbonden is.
Bezocht 06/04/2019: klant weigerde de werkbon te betalen!
Openstaand bedrag: 38 euro+BTW

James Molony, Korte Herentalsestraat 4, B-2018 Merksem, gsm: 486519799
–

–
–

Er zijn verschillende werken uitgevoerd voor deze man. Waarbij in het begin facturen correct werden
betaald maar nadien niet meer. Je kan die man maar niet aan zijn verstand brengen dat elke interventie
moet betaald worden en dat het niet de klant is, die bepaald wanneer en welke korting er wordt
gegeven!
Laatste bezoek: 24/10/2018
Openstaand bedrag: 188 euro

Vicky van den Heuvel, Gelmelstraat 1, 2320 Hoogstraten, gsm: 0485869646
–
–
–
–

Herinstallatie Windows + drivers + internetinstellingen uitgevoerd
Klant beloofde bedrag over te schrijven, heeft dat nooit gedaan.
Laatste bezoek: 05/02/2013
Openstaand factuurbedrag: 136 euro+BTW

Omega Service, Deurnsebaan 16, B-2170 Merksem, BTWnr.: BE 0866 188 719
–
–
–

Er zijn verschillende werken uitgevoerd voor dit bedrijf. Waarbij in het begin facturen correct werden
betaald maar nadien niet meer.
Laatste bezoek: 12/05/2011
Openstaand factuurbedrag: 188 euro+BTW

