Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging
particulieren
1 juni 2014

Artikel 1-Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de
onderhoudsovereenkomst afgesloten met de opdrachtgever.
2. Installateur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig
aan te vullen en/of te wijzigen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2-Verstaan zal worden onder
Installateur:
degene die de werkzaamheden zal uitvoeren.
Opdrachtgever:
degene die de werkzaamheden heeft opgedragen.
signaleringsinstallatie:
samenstel van apparaten, leidingen, toebehoren aan onroerende goederen om aantasting van
menselijke- en materiële waarden door diefstal, onbevoegde toegang en onbevoegde
aanwezigheid te signaleren.
Inspectiewerkzaamheden:
werkzaamheden die dienen om vast te stellen of de installatie zich nog in goede staat bevindt
c.q. nog functioneert, in die omstandigheden waarvoor zij ontworpen en geïnstalleerd is.
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
waartoe zij ontworpen is.

Artikel 3-Onderhoudstermijn en prijzen
De installateur zal gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst, in totaal 1 maal
per jaar de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het onderhoud omvat onder andere het
afstellen van de signaleringsinstallatie. Indien nodig zal de signaleringsinstallatie in goede
staat worden gebracht volgens de voor de installatie geldende specificaties. De opdrachtgever
is verplicht de installateur in de gelegenheid te stellen de, krachtens deze algemene
voorwaarden, te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord uit te voeren. De door
Opdrachtgever te betalen onderhoudskosten zijn vermeld in de onderhoudsovereenkomst.Installateur is bevoegd prijsverhogingen die na het sluiten van de
Overeenkomst zijn ontstaan en die voortvloeiend uit de wet of overheidsmaatregelen, door te
berekenen aan Opdrachtgever.
Artikel 4-Inspectie, storing en garantie
De inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen en voor de
installateur gebruikelijke werktijden. Onder gebruikelijke werktijden wordt verstaan:
werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.
De opdrachtgever dient de installateur onmiddellijk in kennis te stellen van enig gebrek en/of
enige storing aan de signaleringsinstallatie.Gedurende de looptijd vande
onderhoudsovereenkomst wordt de garantieperiode, op nieuwe materialen, geleverd en
geplaatst door installateur, verlengd met 12 maanden.
Artikel 5- Looptijd en beëindiging
De inspectie- en de onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2
contractjaren en wordt vervolgens voor onbepaalde tijd verlengd.De opdrachtgever heeft na de
minimale periode van 2 jaar het recht de onderhoudsovereenkomst per maand op te
zeggen.Een contractjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van deze

overeenkomst dient per aangetekend schrijven, te worden medegedeeld. Er vindt geen
restitutie plaats van vooruitbetaalde abonnementsgelden.
De contractprijs bij tweejarige onderhoudsovereenkomsten zal tussentijds niet worden
gewijzigd. Dit omdat de opdrachtgever een significant loyaliteits voordeel krijgt bij het afsluiten
van de onderhoudsovereenkomst.Uitgezonderd prijsverhogingen die na het sluiten van de
overeenkomst zijn ontstaan en die voortvloeiend uit de wet of overheidsmaatregelen, door te
berekenen aan Opdrachtgever. De contractprijs is exclusief kosten voor het verhelpen van
tussentijdse storingen en exclusief vervanging van materialen.
Artikel 5-Wijzigingen tijdens inspectie/onderhoud
Indien de installateur bij uitvoering van de werkzaamheden aan de signaleringsinstallatie één of
meerdere wijzigingen moet aanbrengen dan heeft hij het recht in verband daarmee de
contractprijs aan te passen. 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.
Artikel 6-Extra werkzaamheden en schade
Indien de installateur extra werkzaamheden moet verrichten, veroorzaakt door:
 slijtage en/of achteruitgang van componenten
 onzorgvuldigheid of onjuist gebruik
 door opdrachtgever, zijn personeel of derden onzorgvuldig uitgevoerde reparaties,
schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden
 invloeden van buitenaf zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, braak, overspanning,
teneinde de installatie in goede staat te houden of te brengen zijn alle daaraan verbonden
kosten, inclusief die voor het opnieuw afstellen en controleren op de bedrijfsgereedheid,
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7-Aansprakelijkheid
De installateur is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade voortvloeiend uit andere
oorzaken dan het niet of niet 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- of
onderhoudswerkzaamheden.
Artikel 8-Overdracht rechten
Ingeval de installateur zijn rechten en verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst overdraagt
aan een derde, doet de installateur hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de
installateur jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de
overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de installateur.
Artikel 9-Wijzigingen en Nederlands recht
Tijdens de duur van deze onderhoudsovereenkomst is het de opdrachtgever, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur, niet toegestaan zelf, danwel door
daartoe aan derden opdracht te geven de signaleringsinstallatie of enig deel daarvan te
repareren, of welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te
brengen in, aan of bij het beveiligd object of de inrichting daarvan.Ten aanzien van geschillen
uit hoofde van dit inspectie- en onderhoudscontract verklaren partijen zich te onderwerpen aan
het Nederlandse recht, domicilie te kiezen ter woonplaats van de vestiging van de installateur
en geschillen te laten beslechten door de bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging
bedrijven
1 juni 2014

Artikel 1-Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden
4. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de
onderhoudsovereenkomst afgesloten met de opdrachtgever.
5. Installateur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig
aan te vullen en/of te wijzigen.
6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2-Verstaan zal worden onder
Installateur:
degene die de werkzaamheden zal uitvoeren.
Opdrachtgever:
degene die de werkzaamheden heeft opgedragen.
Signaleringsinstallatie:
samenstel van apparaten, leidingen, toebehoren aan onroerende goederen om aantasting van
menselijke- en materiële waarden door diefstal, onbevoegde toegang en onbevoegde
aanwezigheid te signaleren.
Inspectiewerkzaamheden:
werkzaamheden die dienen om vast te stellen of de installatie zich nog in goede staat bevindt
c.q. nog functioneert, in die omstandigheden waarvoor zij ontworpen en geïnstalleerd is.
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
waartoe zij ontworpen is.

Artikel 3-Onderhoudstermijn en prijzen
De installateur zal gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst, in totaal 1 maal
per jaar de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het onderhoud omvat onder andere het
afstellen van de signaleringsinstallatie. Indien nodig zal de signaleringsinstallatie in goede
staat worden gebracht volgens de voor de installatie geldende specificaties. De opdrachtgever
is verplicht de installateur in de gelegenheid te stellen de, krachtens deze algemene
voorwaarden, te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord uit te voeren.De door
Opdrachtgever te betalen onderhoudskosten zijn vermeld in de onderhouds- overeenkomst.
Installateur is bevoegd prijsverhogingen die na het sluiten van de Overeenkomst zijn ontstaan
en die voortvloeiend uit de wet of overheidsmaatregelen, door te berekenen aan
Opdrachtgever.
Artikel 4-Inspectie, storing en garantie
De inspectie- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen en voor de
installateur gebruikelijke werktijden. Onder gebruikelijke werktijden wordt verstaan:
werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.
De opdrachtgever dient de installateur onmiddellijk in kennis te stellen van enig gebrek en/of
enige storing aan de signaleringsinstallatie.Gedurende de looptijd vande
onderhoudsovereenkomst wordt de garantieperiode, op nieuwe materialen, geleverd en
geplaatst door installateur, verlengd met 12 maanden.
Artikel 5- Looptijd en beëindiging
De inspectie- en onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 contractjaren
en wordt vervolgens voor onbepaalde tijd verlengd.De opdrachtgever heeft na de minimale
periode van 5 jaar het recht de onderhoudsovereenkomst per maand op te zeggen.Een
contractjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van de overeenkomst dient

per aangetekend schrijven, te worden medegedeeld. Er vindt geen restitutie plaats van
vooruitbetaalde abonnementsgelden.
Artikel 5-Wijzigingen tijdens inspectie/onderhoud
Indien de installateur bij uitvoering van de werkzaamheden aan de signaleringsinstallatie één of
meerdere wijzigingen moet aanbrengen dan heeft hij het recht in verband daarmee de
contractprijs aan te passen. 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.
Artikel 6-Extra werkzaamheden en schade
Indien de installateur extra werkzaamheden moet verrichten, veroorzaakt door:
 slijtage en/of achteruitgang van componenten
 onzorgvuldigheid of onjuist gebruik
 door opdrachtgever, zijn personeel of derden onzorgvuldig uitgevoerde reparaties,
schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden
 invloeden van buiten af zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, braak, overspanning,
teneinde de installatie in goede staat te houden of te brengen zijn alle daaraan verbonden
kosten, inclusief die voor het opnieuw afstellen en controleren op de bedrijfsgereedheid,
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7-Aansprakelijkheid
De installateur is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade voortvloeiend uit andere
oorzaken dan het niet of niet 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- of
onderhoudswerkzaamheden.
Artikel 8-Overdracht rechten
Ingeval de installateur zijn rechten en verplichtingen uit de onderhoudsovereenkomst overdraagt
aan een derde, doet de installateur hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de
installateur jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de
overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de installateur.
Artikel 9-Wijzigingen en Nederlands recht
Tijdens de duur van deze onderhoudsovereenkomst is het de opdrachtgever, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur, niet toegestaan zelf, danwel door
daartoe aan derden opdracht te geven de signaleringsinstallatie of enig deel daarvan te
repareren, of welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te
brengen in, aan of bij het beveiligd object of de inrichting daarvan.Ten aanzien van geschillen
uit hoofde van dit inspectie- en onderhoudscontract verklaren partijen zich te onderwerpen aan
het Nederlandse recht, domicilie te kiezen ter woonplaats van de vestiging van de installateur
en geschillen te laten beslechten door de bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden All-in serviceovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging
particulieren
1 juni 2014

Artikel 1-Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden
7. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de All-in
serviceovereenkomst afgesloten met de opdrachtgever.
8. Installateur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig
aan te vullen en/of te wijzigen.
9. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2-Verstaan zal worden onder
Installateur:
degene die de werkzaamheden zal uitvoeren.
Opdrachtgever:
degene die de werkzaamheden heeft opgedragen.
Signaleringsinstallatie:
samenstel van apparaten, leidingen, toebehoren aan onroerende goederen om aantasting van
menselijke- en materiële waarden door diefstal, onbevoegde toegang en onbevoegde
aanwezigheid te signaleren.
Inspectiewerkzaamheden:
werkzaamheden die dienen om vast te stellen of de installatie zich nog in goede staat bevindt
c.q. nog functioneert, in die omstandigheden waarvoor zij ontworpen en geïnstalleerd is.
All-in serviceovereenkomst:
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
waartoe zij ontworpen is.

Artikel 3- All-in servicetermijn en prijzen
De installateur zal gedurende de looptijd van de All-in serviceovereenkomst, in totaal 1 maal
per jaar de All-in service werkzaamheden uitvoeren. De All-in service omvat onder andere het
afstellen van de signaleringsinstallatie. Indien nodig zal de signaleringsinstallatie in goede
staat worden gebracht volgens de voor de installatie geldende specificaties. De opdrachtgever
is verplicht de installateur in de gelegenheid te stellen de, krachtens deze algemene
voorwaarden, te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord uit te kunnen voeren.De
door Opdrachtgever te betalen All-in service kosten zijn vermeld in de All-in
serviceovereenkomst. Installateur is bevoegd prijsverhogingen die na het sluiten van de
Overeenkomst zijn ontstaan en die voortvloeiend uit de wet of overheidsmaatregelen, door te
berekenen aan Opdrachtgever.
Tussentijdse storingen worden kosteloos verholpen, uitgezonderd de oorzaken zoals gesteld in
artikel artikel 6.
Artikel 4-Inspectie, storing en garantie
De All-in service werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen en voor de
installateur gebruikelijke werktijden. Onder gebruikelijke werktijden wordt verstaan:
werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.
De opdrachtgever dient de installateur onmiddellijk in kennis te stellen van enig gebrek en/of
enige storing aan de signaleringsinstallatie.Gedurende de looptijd van de All-in
serviceovereenkomst wordt de garantieperiode, op nieuwe materialen, geleverd en geplaatst
door installateur, verlengd met 12 maanden.

Artikel 5- Looptijd en beëindiging
De All-in serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2 contractjaren en wordt
vervolgens voor onbepaalde tijd verlengd.De opdrachtgever heeft na de minimale periode van 2
jaar het recht de All-in serviceovereenkomst per maand op te zeggen.Een contractjaar loopt van
1 januari tot en met 31 december. Opzegging van de overeenkomst dient per aangetekend
schrijven, te worden medegedeeld. Er vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde
abonnementsgelden.
De contractprijs bij een tweejarige All-in serviceovereenkomst zal tussentijds niet worden
gewijzigd. Dit omdat de opdrachtgever een significant loyaliteits voordeel krijgt bij het afsluiten
van de All-in serviceovereenkomst. Uitgezonderd prijsverhogingen die na het sluiten van de
overeenkomst zijn ontstaan en die voortvloeiend uit de wet of overheidsmaatregelen, door te
berekenen aan Opdrachtgever.
Artikel 5-Wijzigingen tijdens All-in serviceovereenkomst
Indien de installateur bij uitvoering van de werkzaamheden aan de signaleringsinstallatie één of
meerdere wijzigingen moet aanbrengen dan heeft hij het recht in verband daarmee de
contractprijs aan te passen. 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.
Artikel 6-Extra werkzaamheden en schade
Indien de installateur extra werkzaamheden moet verrichten, veroorzaakt door:
 slijtage en/of achteruitgang van componenten
 onzorgvuldigheid of onjuist gebruik
 door opdrachtgever, zijn personeel of derden onzorgvuldig uitgevoerde reparaties,
schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden
 invloeden van buiten af zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, braak, overspanning,
teneinde de installatie in goede staat te houden of te brengen zijn alle daaraan verbonden
kosten, inclusief die voor het opnieuw afstellen en controleren op de bedrijfsgereedheid,
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7-Aansprakelijkheid
De installateur is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade voortvloeiend uit andere
oorzaken dan het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit dit inspectie- en Allin serviceovereenkomst. 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 All-in
service werkzaamheden.
Artikel 8-Overdracht rechten
Ingeval de installateur zijn rechten en verplichtingen uit de All-in serviceovereenkomst overdraagt
aan een derde, doet de installateur hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de
installateur jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de
overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de installateur.
Artikel 9-Wijzigingen en Nederlands recht
Tijdens de duur van deze All-in serviceovereenkomst is het de opdrachtgever, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur, niet toegestaan zelf, danwel door
daartoe aan derden opdracht te geven de signaleringsinstallatie of enig deel daarvan te
repareren, of welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te
brengen in, aan of bij het beveiligd object of de inrichting daarvan.Ten aanzien van geschillen
uit hoofde van deze All-in serviceovereenkomst verklaren partijen zich te onderwerpen aan het
Nederlandse recht, domicilie te kiezen ter woonplaats van de vestiging van de installateur en
geschillen te laten beslechten door de bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden All-in serviceovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging
bedrijven
1 juni 2014

Artikel 1-Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden
10. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de All-in
serviceovereenkomst afgesloten met de opdrachtgever.
11. Installateur behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde eenzijdig
aan te vullen en/of te wijzigen.
12. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2-Verstaan zal worden onder
Installateur:
degene die de werkzaamheden zal uitvoeren.
Opdrachtgever:
degene die de werkzaamheden heeft opgedragen.
Signaleringsinstallatie:
samenstel van apparaten, leidingen, toebehoren aan onroerende goederen om aantasting van
menselijke- en materiële waarden door diefstal, onbevoegde toegang en onbevoegde
aanwezigheid te signaleren.
Inspectiewerkzaamheden:
werkzaamheden die dienen om vast te stellen of de installatie zich nog in goede staat bevindt
c.q. nog functioneert, in die omstandigheden waarvoor zij ontworpen en geïnstalleerd is.
All-in serviceovereenkomst:
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
waartoe zij ontworpen is.

Artikel 3- All-in servicetermijn en prijzen
De installateur zal gedurende de looptijd van de All-in serviceovereenkomst, in totaal 1 maal
per jaar de All-in service werkzaamheden uitvoeren. De All-in serviceovereenkomst omvat
onder andere het afstellen van de signaleringsinstallatie. Indien nodig zal de
signaleringsinstallatie in goede staat worden gebracht volgens de voor de installatie geldende
specificaties. De opdrachtgever is verplicht de installateur in de gelegenheid te stellen de,
krachtens deze algemene voorwaarden, te verrichten werkzaamheden volledig en ongestoord
uit te kunnen voeren. De door Opdrachtgever te betalen All-in service-kosten zijn vermeld in
de All-in serviceovereenkomst. Installateur is bevoegd prijsverhogingen die na het sluiten van
de Overeenkomst zijn ontstaan en die voortvloeiend uit de wet of overheidsmaatregelen, door
te berekenen aan Opdrachtgever.
Tussentijdse storingen worden kosteloos verholpen, uitgezonderd de oorzaken zoals gesteld in
artikel artikel 6.
Artikel 4-Inspectie, storing en garantie
De All-in service werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen en voor de
installateur gebruikelijke werktijden. Onder gebruikelijke werktijden wordt verstaan:
werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur.
De opdrachtgever dient de installateur onmiddellijk in kennis te stellen van enig gebrek en/of
enige storing aan de signaleringsinstallatie.Gedurende de looptijd vande All-in
serviceovereenkomst wordt de garantieperiode, op nieuwe materialen, geleverd en geplaatst
door installateur, verlengd met 12 maanden.
Artikel 5- Looptijd en beëindiging
De All-in serviceovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 contractjaren en wordt
vervolgens voor onbepaalde tijd verlengd.De opdrachtgever heeft na de minimale periode van 5
jaar het recht de All-in serviceovereenkomst per maand op te zeggen.Een contractjaar loopt van

1 januari tot en met 31 december. Opzegging van de overeenkomst dient per aangetekend
schrijven, te worden medegedeeld. Er vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde
abonnementsgelden.
Artikel 5-Wijzigingen tijdens All-in serviceovereenkomst
Indien de installateur bij uitvoering van de werkzaamheden aan de signaleringsinstallatie één of
meerdere wijzigingen moet aanbrengen dan heeft hij het recht in verband daarmee de
contractprijs aan te passen. Indien er sprake is van (een) door de installateur aangebrachte
fundamentele wijziging(en) dan zal deze met de opdrachtgever een nieuw inspectie- en All-in
serviceovereenkomst afsluiten.
Artikel 6-Extra werkzaamheden en schade
Indien de installateur extra werkzaamheden moet verrichten, veroorzaakt door:
 slijtage en/of achteruitgang van componenten
 onzorgvuldigheid of onjuist gebruik
 door opdrachtgever, zijn personeel of derden onzorgvuldig uitgevoerde reparaties,
schoonmaak-en onderhoudswerkzaamheden
 invloeden van buiten af zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, braak, overspanning,
teneinde de installatie in goede staat te houden of te brengen zijn alle daaraan verbonden
kosten, inclusief die voor het opnieuw afstellen en controleren op de bedrijfsgereedheid,
voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7-Aansprakelijkheid
De installateur is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade voortvloeiend uit andere
oorzaken dan het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit dit inspectie- en Allin serviceovereenkomst. 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 All-in
service werkzaamheden.
Artikel 8-Overdracht rechten
Ingeval de installateur zijn rechten en verplichtingen uit de All-in serviceovereenkomst overdraagt
aan een derde, doet de installateur hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de
installateur jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de
overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de installateur.
Artikel 9-Wijzigingen en Nederlands recht
Tijdens de duur van deze All-in serviceovereenkomst is het de opdrachtgever, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de installateur, niet toegestaan zelf, danwel door
daartoe aan derden opdracht te geven de signaleringsinstallatie of enig deel daarvan te
repareren, of welke werkzaamheden dan ook daaraan te verrichten of veranderingen aan te
brengen in, aan of bij het beveiligd object of de inrichting daarvan.Ten aanzien van geschillen
uit hoofde van deze All-in serviceovereenkomst verklaren partijen zich te onderwerpen aan het
Nederlandse recht, domicilie te kiezen ter woonplaats van de vestiging van de installateur en
geschillen te laten beslechten door de bevoegde rechter.

