( in tweevoud printen en ondertekenen a.u.b. )

Overeenkomst service abonnement
Ondergetekende:
Firmanaam:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Fax:
Email:

Hierna genoemd als ‘opdrachtgever’, verklaart hierbij een servicecontract af te sluiten met AQUARINSE.
O
1 servicebezoek per jaar € 92,-- (excl. BTW)*
O
2 servicebezoek per jaar € 153,-- (excl. BTW)*
* Graag aankruisen wat voor u van toepassing is

Ten behoeve van waterontharder type(n):
Fabricaat/type

Leverdatum

Plaatsingsdatum

De waterontharder(s) staat/staan opgesteld op de volgende locatie:
Firmanaam:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Fax:
Email:

Locatie binnen gebouw:
_______________________________________________________________________________________________

AQUARINSE
Website:www.aquarinse.nl
E-mail: aquarinse@live.nl
Elandstraat 8, 3064 AH Rotterdam
Mob.: 06 46169373
Tel./Fax: 010 842 2472

1.

AQUARINSE controleert de complete functie van de waterbehandelings-apparatuur, het resultaat van de waterbehandeling
evenals de werking van door AQUARINSE geleverde armaturen. Van de verrichte inspectie wordt opdrachtgever een rapport
overhandigd. Op elk servicebezoek geldt een garantieperiode van 12 maanden op arbeid. na de garantieperiode zal het
servicebezoek in rekening worden gebracht, tenzij er voor dat jaar op basis van het abonnement nog een servicebezoek open
staat. Opdrachtgever heeft dan de keuze het servicebezoek te beschouwen als eerstvolgend servicebezoek op basis van het
abonnement of als bezoek op na berekening.

2.

Indien een serviceabonnement gelijktijdig met de inbedrijfstelling van de installatie wordt afgesloten, geldt de
inbedrijfstellingsdatum als leverdatum c.q. bouwjaar, mits de inbedrijfstelling binnen een periode van maximaal 1 jaar nadat de
installatie geproduceerd is, wordt uitgevoerd. In alle overige gevallen wordt als leverdatum de productiedatum gebruikt, welke op
iedere installatie vermeldt staat.

3.

De kosten voor onderdelen, welke vervangen of uitgewisseld moeten worden, zijn niet inbegrepen in de abonnementskosten.
Deze worden apart in rekening gebracht. Voor serviceabonnementen welke betrekking hebben op een Aquarinse Waterontharder,
wordt gedurende de eerste vijf jaar na de onder punt 2 gestelde leverdatum van de waterontharder een korting gegeven op alle
onderdelen, met uitzondering van verbruiksgoederen, zoals één servicebezoek per jaar, 100% bij een serviceabonnement van
twee bezoeken per jaar. Indien aan de installatie schade is toegebracht door ondeskundig gebruik, dan zijn de herstelkosten
daarvan steeds voor rekening van de opdrachtgever.

4.

De preventieve servicewerkzaamheden worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op normale werkdagen tussen 08:00
en 18:00 uitgevoerd. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Aquarinse in de gelegenheid te stellen de krachtens deze overeenkomst
te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord te kunnen uitvoeren.

5.

De service overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een
periode van telkens een jaar, tenzij de overeenkomst door één der partijen per aangetekende brief wordt opgezegd, met
inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar.

6.1

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere gevolgschade veroorzaakt door het niet of niet goed
functioneren van het apparaat of de installatie;

6.2

De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor wat betreft de normale bedrijfsvoering en de gekozen instelling van de
waterontharder(s);

6.3

In geval van wanprestatie van de ene partij is de andere partij gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te eisen;

6.4

Vernietiging of ernstige beschadiging van de waterontharder(s), waardoor de opdrachtnemer de uit deze overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet meer kan nakomen, geeft opdrachtnemer het recht ontbinding van de overeenkomst te eisen;

6.5
7.

Aquarinse kan niet garant staan voor het leveren van niet-Aquarinse apparaten of installaties.
De abonnementsprijs dient binnen 30 dagen na onderhoud te geschieden. De abonnementsprijs wordt jaarlijks aangepast met het
prijsindexcijfer van november, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de statistiek.

AQUARINSE
Website:www.aquarinse.nl
E-mail: aquarinse@live.nl
Elandstraat 8, 3064 AH Rotterdam
Mob.: 06 46169373
Tel./Fax: 010 842 2472

8.

De prijsstelling van dit serviceabonnement is gebaseerd op versie 2008NL01 van de bijgevoegde “Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden welke u standaard hanteert of waarnaar in uw aanvraag wordt verwezen, hebben wij geen rekening
gehouden en deze wijzen wij dan ook nadrukkelijk af. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn de “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AQUARINSE te Rotterdam” versie 2006NL01 van
toepassing. Conform deze bijgevoegde voorwaarden geldt dat schade- en regresaanspraken (waaronder bedrijfsschade als
stagnatieschade en gederfde winst, gewasschade en/of schade i.g.v. een lekkage) zijn uitgesloten.

9.

Mochten bepalingen uit deze overeenkomst in strijd met elkaar zijn of met de Nederlandse wet, dan geldt de meest stringente
bepaling. Mocht enig deel van deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenis nietig, vernietigbaar of niet
afdwingbaar worden, dan zal dit de geldigheid van deze overeenkomst niet ongedaan maken en zullen de betreffende delen
worden vervangen door één van een zoveel mogelijk gelijke strekking.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

Plaats:
Datum:
De opdrachtgever:

De opdrachtnemer:

Bedrijfsnaam
Dhr/mevr. …………

AQUARINSE
Dhr. J. P. Rinck
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