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1. Verstaan zal worden onder:
Installateur: degene die de werkzaamheden zal uitvoeren;
Opdrachtgever: degene die de werkzaamheden heeft opgedragen;
Signaleringsinstallatie: samenspel van apparaten, leidingen en toebehoren aan onroerende goederen om aantasting van menselijke
en materiële waarden door diefstal, inbraak, overval, bedreiging, beroving, onbevoegde toegang en onbevoegde aanwezigheid te
signaleren;
- Inspectie/service werkzaamheden: werkzaamheden die dienen om vast te stellen of de installatie zich nog in goede staat bevindt c.q.
zal functioneren in die omstandigheden van welke zij is ontworpen en geïnstalleerd;
- Onderhoudswerkzaamheden: maatregelen en werkzaamheden, - inclusief de daarbij behorende voorbereidingen -, om de
signaleringsinstallatie in goede staat te houden c.q. te laten blijven functioneren voor het doel waarvoor zij is ontworpen en
geïnstalleerd;
- Contractjaar: periode gedurende welke het contract geldig is, aanvangend op de boven het contract vermelde ingangsdatum en
eindigend, op 31 december van hetzelfde kalenderjaar;
- Contractprijs: het geldbedrag exclusief BTW waarvoor de installateur zich verbonden heeft de overeengekomen werkzaamheden uit
te voeren.
2. De installateur zal gedurende de looptijd van het inspectie- en onderhoudscontract op in overleg met de opdrachtgever nader te bepalen
dagen conform hetgeen hierover bepaald is in de Voorschriften voor Inbraaksignaleringssystemen - of daarvoor in de plaats tredende
voorschriften -, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om vast te stellen of de signaleringsinstallatie nog in goede staat
verkeert respectievelijk om de signaleringsinstallatie in goede staat te brengen conform de voor de installatie geldende specificaties.
3. Het inspectie- en onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van tenminste één contractjaar, gaat in op de (op het contract)
vermelde ingangsdatum en wordt stilzwijgend verlengd met telkens een periode van 12 maanden indien niet tijdig schriftelijk is
opgezegd. De opzegtermijn voor beide partijen bedraagt tenminste 1 maand vóór het einde van het lopende contractjaar. Het
contract zal na akkoord (handtekening) opdrachtgever pas worden ondertekend door de installateur.
4. De contractprijs wordt de opdrachtgever vooraf in rekening gebracht en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor de
contractprijs verwijzen wij u naar de offerte.
5. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de installatie één of meer wijzigingen moet aanbrengen, dan heeft hij
het recht in verband daarmee de contractprijs aan te passen (bijvoorbeeld na het bijplaatsen van detectie). Indien er sprake is van
(een) door de installateur aangebrachte fundamentele wijziging(en) dan zal deze met de opdrachtgever een nieuw inspectie- en
onderhoudscontract afsluiten.
6. De vermeldde contractprijs is gebaseerd op het loon- en prijspeil ten tijde van het aangaan van het inspectie- en onderhoudscontract. De
installateur is gerechtigd de contractprijs aan te passen met dien verstande dat een prijsaanpassing niet binnen vier maanden na
ondertekening van het contract doorgevoerd mag worden. De installateur dient de opdrachtgever schriftelijk in kennis te stellen van
de aanpassing van de contractprijs en de dag waarop die aanpassing van kracht wordt.
7. De inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden, tenzij anders overeen gekomen, op werkdagen op voor de installateur
gebruikelijke werktijden uitgevoerd. De opdrachtgever is verplicht de installateur in de gelegenheid te stellen de door deze krachtens
dit contract te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord uit te voeren. De opdrachtgever dient de installateur onmiddellijk in
kennis te stellen van enig gebrek aan of enige storing in de signaleringsinstallatie.
Indien er sprake is van een signaleringsinstallatie met een stil-alarm-melding is de opdrachtgever er voor verantwoordelijk, dat de
alarmcentrale tijdig op de hoogte gesteld wordt van het tijdstip van de aanvang, het tijdsbeslag en het vermoedelijke tijdstip van en/of
beëindiging van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden, opdat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onnodige
alarmering voorkomen wordt.
8. Indien de installateur extra werkzaamheden, veroorzaakt door slijtage en/of achteruitgang van componenten, door veroudering of door
van buiten de installatie komende invloeden, moet verrichten ten einde de installatie in goede staat te brengen of te behouden, zijn
alle daaraan verbonden kosten, inclusief die voor het opnieuw instellen en controleren op bedrijfsgereedheid, voor rekening van de
opdrachtgever. Onder van buiten komende invloeden wordt onder meer verstaan: blikseminslag, brand, storm, vocht, braak,
overspanning, enig ongeval of dergelijke aan de installatie overkomen alsmede verkeerde behandeling of verwaarlozing van de zijde
van de opdrachtgever of van derden.
9. De installateur is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade vloeiend uit andere oorzaken dan het niet of behoorlijk nakomen van
enige verplichting uit dit inspectie- en onderhoudscontract. De opdrachtgever vrijwaart de installateur tegen vorderingen van derden
wegens zodanige schade. De installateur is wel aansprakelijk voor schade toegebracht aan de installatie of eigendommen van de
opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor schade door/of ten gevolge van het niet
behoorlijk nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit dit contract is de installateur ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag
van de laatst geldende contractprijs.
10.Tijdens de duur van dit contract is het de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur, niet
toegestaan zelf dan wel door daartoe aan derden opdracht te geven, de signaleringsinstallatie of enig deel ervan te repareren of
welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te brengen in, aan of bij het beveiligd object of de richting
daarvan.
11.Van toepassing zijn de Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur (document nr. 002079) uitgegeven door het Nationaal
Centrum van Preventie.
12.Door partijen overeengekomen aanvullingen op dit contract zijn slechts dan voor hen van kracht indien zij schriftelijk door de installateur
zijn bevestigd.
13.Ten aanzien van geschillen uit hoofde van dit inspectie- en onderhoudscontract verklaren partijen zich te onderwerpen aan het
Nederlandse recht, domicilie te kiezer ter woonplaats of ter plaatse van de vestiging van installateur en geschillen te laten beslechten
door de bevoegde rechter.
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14.De installateur gaat de verplichting aan om een storing op te lossen binnen de gestelde norm beschreven in de Voorschriften voor
beheer en onderhoud. Dit kan zolang de centrale apparatuur nog leverbaar is. De centrale apparatuur zijn die componenten die de
basis vormen van de installatie en die niet individueel uitwisselbaar zijn door vergelijkbare componenten van andere leveranciers.
15.Een storing is een niet te voorziene situatie als gevolg van een ongeplande actie, waarbij het systeem niet beschikt over de
essentiële functies. Het wegvallen van het transportmedium, zoals internet, GSM netwerk of telefoonlijn valt niet onder de definitie
van een ‘storing’ waarvoor deze overeenkomst geldt.
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