CONTRACTVOORWAARDEN ONDERHOUD
1.

In het onderhoudscontract zijn storingswerkzaamheden veroorzaakt door een
ondeskundige behandeling, of inwerkingen van buiten, ontstaan buiten de schuld van
Climatic B.V., niet inbegrepen. Dergelijke storingswerkzaamheden worden separaat in
rekening gebracht. De werkzaamheden aan stroomtoevoervoorzieningen en andere
appendages buiten het apparaat behoren niet tot dit onderhoudscontract.

2.

Voor beschadigingen aan de apparatuur zelf is Climatic B.V. alleen aansprakelijk indien
deze, op aantoonbare wijze, bij uitvoering van de werkzaamheden van het onderhoud,
door haar schuld werden veroorzaakt. Aansprakelijkheid voor alle andere schade is
uitgesloten.

3.

De omvang van de vereiste onderhoudswerkzaamheden en de vraag of onderdelen
verwisseld, gerepareerd of vernieuwd moeten worden, zullen door de Climatic B.V.
service-engineer, in elk afzonderlijk geval naar zijn beste deskundigheid worden
bepaald, respectievelijk beslist.

4.

Het onderhoud strekt zich uitsluitend uit tot de in dit contract omschreven apparatuur
en in geen geval tot de op deze units aangesloten systeem. Climatic B.V. is niet
aansprakelijk voor storingen voortvloeiend uit onvoldoende reiniging en controle van
de filters.

5.

Het onderhoud wordt op normale werkdagen en op gebruikelijke werktijden
uitgevoerd. Indien het bezoek van de service-engineer buiten de normale werktijd
noodzakelijk is, dan worden hiervoor steeds de bij Climatic B.V. gebruikelijke
reiskosten, alsmede de werk- en reistijd, vermeerder met het dienovereenkomstige
toeslagpercentage voor overuren in rekening gebracht.

6.

Aansprakelijkheid door indirecte schade, van welke aard dan ook, wordt door Climatic
B.V. uitdrukkelijk uitgesloten.

7.

Alle storings- en servicemeldingen, die na een tijdsbestek van twee weken na afloop
van de servicebeurt binnenkomen, zullen apart in rekening worden gebracht,
overeenkomstig de gevoerde tarieven.

8.

Reparaties en werkzaamheden aan apparaten, die niet door personeel van Climatic B.V.
uitgevoerd worden, ontslaan Climatic B.V. van de verplichtingen die uit dit
onderhoudscontract voortvloeien.

9.

De service-engineer doet zijn werk aan de hand van een schriftelijke opdracht. De
materialen en onderdelen, tijdens de service vervangen, worden extra volgens
gespecificeerde opgave in rekening gebracht.

10. Voor de uitvoering van genoemde verrichtingen stelt cliënt voor zover noodzakelijk,
hulpkrachten en hulpmiddelen, zoals steigers, ladders etc., ter beschikking.

11. De cliënt dient iedere gewenste inlichting over de apparatuur te verstrekken en de bij
de installatie behorende technische gegevens ter beschikking te stellen. De cliënt
vergoedt Climatic B.V. voor de regelmatige service en reparatie aan de op het contract
blad gespecificeerde apparatuur, jaarlijks een bedrag ter grootte van het genoemde
bedrag dat binnen 14 dagen na ingang van dit onderhoudscontract in het bezit van
Climatic B.V. zal moeten zijn.
12. Voor werkzaamheden die buiten dit onderhoudscontract vallen, gelden de tarieven,
gehanteerd door de servicedienst van Climatic B.V.
13. Indien de betaling van het contractbedrag niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt,
is Climatic B.V. gerechtigd de op haar genomen verplichting tot het plegen van
onderhoud op te schorten, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
14. Climatic B.V. heeft het recht – in het geval van wijzigingen van het loon en van
salaristarieven de vaste jaarprijs opnieuw vast te stellen met inachtneming van een
verwittigingstermijn van dertig dagen. In dit geval heeft de opdrachtgever de
mogelijkheid het onderhoudscontract voor alle, of voor afzonderlijke apparatuur, tien
dagen voor de inwerkingtreding van tariefwijziging op te zeggen.
15. Het contract heeft een looptijd van één jaar, en loopt telkens voor een termijn van één
jaar door, tenzij het contract voor het einde van de contractstermijn wordt opgezegd
door de opdrachtgever, met inachtneming van de opzeggingstermijn van één maand.
16. Alle materialen en onderdelen welke aan vervanging toe zijn, c.q. welke nodig zijn voor
het storingsvrij functioneren van de installatie, die niet op het voorblad vermeld zijn,
zullen apart in rekening worden gebracht.
17. Volledigheidshalve wordt hierbij ook verwezen naar de toepasselijke Algemene
Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007)

