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REPARATIES VAN UURWERKEN

Uurwerken tot honderd jaar oud hebben een aantal 
duidelijk te onderscheiden gebreken. Tijdwijzer heeft 
voor deze uurwerken een 5 stappenplan ontwikkeld 
waardoor er snel en efficient wordt gewerkt. 

1. Het uurwerk wordt volledig gedemonteerd,  
 schoongemaakt en gedroogd.
2. De conditie van de tappen en lagers wordt bepaald.
3. Tappen van assen worden gepolijst en lagers in de  
 platines worden indien nodig verbust.
4. Het uurwerk wordt gecontroleerd op hoogtelucht,  
 de ingrijping van tandwielen en werking van   
 slag en anker.
5. Het uurwerk wordt geolied, afgeregeld en na eind  
 controle weer in de uurwerkkast gemonteerd.

Door de Tijdwijzer 5-stappenplan methode is het  
mogelijk om voor reparaties van uurwerken vaste  
prijzen te hanteren. Neem contact op met Tijdwijzer 
voor meer informatie en de kosten. 

VERKLARENDE LIJST BEGRIPPEN:
* Tappen: dunne uiteinden van de assen
* Lagers: gaatjes in de platines, 
 waar de tappen doorheen steken.
* Platines: voor- en achterplaat waarin lagers gemaakt zijn 

 
Tijdwijzer: Frans Kop staat voor handwerk van 
1944 tot nu. Uurwerkkennis van vader op zoon. 
Van klokken en horloges toen, 
tot uurwerk restauratie en -reparatie nu. 

Tijdwijzer is gespecialiseerd in het restaureren 
van antieke uurwerken van over de honderd jaar 
oud en het repareren van mechanische uurwerken 
met een leeftijd tot honderd jaar.

De werkzaamheden onderscheiden zich in  
Restauratie, Reparatie en/of Taxatie
 

RESTAURATIE VAN ANTIEKE UURWERKEN

De restauratie van antieke uurwerken is vaak moeilijk 
in te schatten en dient per uurwerk bekeken te worden. 
Tijdwijzer biedt u daarom een GRATIS diagnose. 
Waarbij u binnen 3 werkdagen telefonisch op de hoogte 
wordt gebracht van eventuele reparatiewerkzaamheden 
en/of reiniging en de daaraan verbonden kosten.

Bij reparatie van antieke uurwerken kan Tijdwijzer u 
op uw verzoek tevens een gratis taxatie aanbieden.  
Zo komt u meer te weten over de afkomst en leeftijd 
van uw uurwerk.

TAXATIE

Op uw verzoek kan Tijdwijzer u tevens van dienst zijn 
bij een taxatie van een “antiek“ uurwerk. 

Zo komt u meer te weten over de afkomst en de  
leeftijd van het uurwerk. 

Een uurwerktaxatie kan ook worden gebruikt om de 
waarde bij verkoop of verzekering vast te stellen.

* GRATIS taxatie bij reparatie van antieke uurwerken
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