Bepalingen:
Looptijd van de overeenkomst :
De onderhavige overeenkomst heeft een looptijd van één jaar met ingang van de dag van betekening. De overeenkomst
wordt automatisch verlengd, behoudens opzegging per aangetekend schrijven, drie maand voor de vervaldag. Indien
het contract niet word opgezegd binnen het hierboven bepaalde opzegtermijn, dan zal het bedrag voor een volledig jaar
worden aangerekend.
Itho Daalderop verplicht zich tot de volgende diensten :
•
•
•

het technische onderhoud op dusdanige wijze dat de toestellen de functie kunnen uitvoeren waarvoor ze bestemd zijn ;
een hersteldienst gedurende de normale werkdagen (Ma-Do : 8-16u - Vr : 8-15 u) met een wachttijd afhankelijk van het aantal aanvragen,
behoudens overmacht;
de herstellingen, die buiten het onderhoudscontract vallen zullen gefactureerd worden, in regie en na elke tussenkomst.

Levering :
De nodige onderhoudsproducten voor reiniging van het (de) toestel (len).

Niet inbegrepen :
De levering van wisselstukken, micro-switches, gedrukte schakelingen, bedieningsschakelaars, elektronische onderdelen, zekeringen, werkuren ter
vervanging van onderdelen, het kuisen van de leidingen en monden.
De vervanging van defecte of versleten onderdelen zijn niet in het contract inbegrepen, de defecte onderdelen zullen enkel worden vervangen na
ondertekening van onze offerte.

Opmerkingen :
•
•
•
•
•
•

Onze prijs is enkel geldig indien de werken worden uitgevoerd op de geplande dag, binnen één interventie en op de installatie onder contract.
De installatie moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Het demonteren of herstellen van wanden of valse plafonds, enz … Zijn ten laste van de klant.
Onze technieker moet toegang hebben tot de installatie op vooraf geplande interventiedatum. Indien hij zich echter voor niets heeft verplaatst, dan
zullen de verplaatsingskosten ten laste zijn van de klant.
Ook de wachttijd opgelegd aan de technicus als gevolg van de afwezigheid van de contractant of zijn vertegenwoordiger, zal in rekening gebracht
worden volgens het huidige tarief van een technieker.
Indien een nieuwe afspraak moet worden gemaakt omwille van de afwezigheid van de contractant of zijn vertegenwoordiger zal deze afspraak
gefactureerd worden aan de huidige tarieven.
Indien bij het onderhoud er schade aan de toestellen veroorzaakt wordt door de slechte staat van de oorspronkelijke installatie, is Itho Daalderop
niet verantwoordelijk en kan de herstelling onder voorwaarde van een goedgekeurd bestek door onze zorgen uitgevoerd worden.

Onderhoudsplanning :
•
•

Eén jaarlijkse onderhouds- en controlebeurt.
Herstellingen worden op uw aanvraag uitgevoerd, toestellen die in onze werkplaats dienen hersteld te worden maken onderwerp uit van een
voorafgaand bestek.

Prestaties :
•
•
•
•
•
•

reinigen van de ventilatoren ;
Vervanging filters (G4 standaardfilter);
nazicht van de stroomopname ;
nazicht van de elektrische bedieningen ;
nazicht van de goede werking van de toestellen ;
testen van de goede werking van de installatie

Jaarlijkse vergoeding :
Het jaarlijks bedrag voor geleverde diensten, leveringen en producten in het contract vermeld bedraagt
- Gebouw ouder dan 10 jaar: 175€/jaar (6% BTW)
- Gebouw jonger dan 10 jaar: 199€/jaar (21% BTW)

Eventuele bijkomende kosten :
Verplaatsingskosten: 100,00 inclusief BTW

Herziening van het bedrag :
Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding kan jaarlijks herzien worden op de vervaldag van het contract.

Betalingsvoorwaarden :
Het verschuldigde bedrag zal door de klant aan Itho Daalderop jaarlijks betaald worden.
De, aan het begin van een periode, opgemaakte factuur is betaalbaar op dertig (30) dagen na factuurdatum.
De contractant is als enige verantwoordelijk voor de betaling van de facturen en de uitgevoerde prestaties binnen het kader van het contract, alsook
ondertekende offertes. Het contract is onderhevig aan onze algemene voorwaarden die u in de bijlage kan vinden en waarvan de contractant kennis
heeft genomen alvorens te tekenen. Verdere overeenkomst of afwijking van dit contract zal schriftelijk of via email gebeuren. De ongeldigheid van een
bepaling van dit contract heeft geen invloed op de geldigheid van dit laatste.

Betwistingen :
In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

