Voorwaarden onderhoudscontract
1)

Maas Beveiligingstechniek BV, met maatschappelijke zetel te Turnhout, Kastelein 26, verplicht zich tegenover de
GEBRUIKER tot een periodieke onderhoudsbeurt éénmaal per jaar van het beveiligingssysteem, geplaatst op het door de
gebruiker opgegeven adres.

2)

1) De onderhoudsbeurt omvat de volgende werkzaamheden:
a) de algehele controle van alle onderdelen van het beveiligingssysteem.
b) de voorrij- en arbeidskosten nodig ter uitvoering van de jaarlijkse onderhoudsbeurt.
c) eventuele arbeidsuren nodig ter herstelling en/of vervanging van defecte onderdelen van het
beveiligingssysteem, met uitzondering van schade veroorzaakt door vernieling, brand- en
waterschade, onoordeelkundig gebruik en onweerschade.
e) het opstellen van een onderhoudsrapport aan het einde van de onderhoudsbeurt en een aantekening in het
gebruikersboekje welke door MAAS Beveiligingstechniek aan de GEBRUIKER overhandigd is bij de plaatsing van
het systeem.
2) Bij eventuele vervanging van onderdelen, zoals vermeld in artikel 2 eerste lid sub c komen de
materiaalkosten voor rekening van de GEBRUIKER tegen de op dat moment geldende prijzen.
3) Het onderhoudscontract is uitdrukkelijk niet van toepassing op:
a) alle beveiligingselementen niet door MAAS Beveiligingstechniek geplaatst en/of wijzigingen door de GEBRUIKER
of derden aan het beveiligingssysteem, welke zonder de uitdrukkelijke toestemming van MAAS
Beveiligingstechniek zijn gebeurd.
b) telefoon-, internet of bijzondere lijnen gehuurd van Telecombedrijven.

3)

1) MAAS Beveiligingstechniek garandeert binnen 24 uur op verzoek van de GEBRUIKER een interventie in te plannen
om eventuele storingen te verhelpen.
2) Het onderhoudscontract verstrekt de GEBRUIKER evenwel geen garantie tegen tussentijdse interventies bij eventuele
storingen. Tussenkomsten buiten de normale jaarlijkse onderhoudsbeurten in, zullen volgens de op dat moment geldende
tarieven in rekening gebracht worden.
3) MAAS Beveiligingstechniek is op generlei wijze aansprakelijk voor schade welke de GEBRUIKER en/of derden lijden
als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van het beveiligingssysteem.

4)

1) Het onderhoudscontract neemt een aanvang vanaf de datum vermeld op het ondertekend contract en geldt voor de duur
van 1 jaar en wordt vervolgens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. De onderhoudsbeurt
zal uitgevoerd worden in de periode tijdens werkdagen tussen 8:00 en 17:00, in overleg met de klant.
2) Zowel GEBRUIKER als Maas Beveiligingstechniek zijn gerechtigd het onderhoudscontract via een schrijven te
ontbinden.

5)

1) Het Belgisch Recht is van toepassing op dit onderhoudscontract.
2) In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

6)

1) Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding wordt na de uitvoering van het jaarlijkse onderhoud gefactureerd onder de
geldende facturatievoorwaarden.
2) Zolang geen volledige betaling van de jaarlijkse vergoeding is ontvangen, is Maas Beveiligingstechniek gerechtigd al
haar verplichtingen op te schorten en is de GEBRUIKER tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de jaarlijkse
vergoeding alsmede een verwijlinterest ten belope van 2% per maand verschuldigd.
3) Maas Beveiligingstechniek is gerechtigd het bedrag van de jaarlijkse vergoeding te wijzigen ten vroegste 3 jaar na
datum vermeld op het contract. In dergelijk geval is de GEBRUIKER bevoegd het onderhoudscontract te ontbinden.
4) In geval van uitbreiding/aanpassing van het systeem, heeft Maas Beveiligingstechniek het recht de vergoeding te
wijzigen, in dergelijk geval zal in overleg met de klant het contract aangepast worden.
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