Onderhoudsovereenkomst
Doseerapparatuur
OPDRACHTGEVER:
Bezoek adres:
Naam

Mediamatic

Adres

Dijksgracht 6

Postcode

1019 BS

Plaats

Amsterdam

Ingang datum

April 2017

Factuur adres:

Klant nummer

Ref. nr.:

Contact persoon

Dhr. Wondergem

E-mail adres

Joris@mediamatic.nl

LEVERANCIER:
Groveko b.v. Maxwellstraat 49, 6717 BX Ede
Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst
1.1 De opdrachtgever draagt de service en onderhoud op aan de leverancier en de leverancier verricht
service en onderhoud aan de onderstaande doseerapparatuur:
Aantal Type doseerapparatuur

Type machine

Bezoeken per jaar

1

Groveko DR10

Rhima D49

1

1

Groveko DR10

Elframo

1

Artikel 2. Vergoeding
2.1 De vergoeding voor de verrichte werkzaamheden:
Totale contractprijs per jaar:
€ 200,= excl. btw
De contractprijs is gebaseerd op de prijsstelling van 2016 en zal jaarlijks geïndexeerd worden.
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Artikel 3. Werkzaamheden
3.1 De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door gekwalificeerde servicemedewerkers van
Groveko b.v. gedurende de gebruikelijke bedrijfstijden (ma-vr 08:00-18:00 uur) en zal in overleg
worden uitgevoerd.
3.2 De te verrichten werkzaamheden bestaan uit:
 Vervanging van de pompslangen (indien noodzakelijk)
 Kalibreren doseerapparatuur
 Indien nodig vervanging van de pers- en zuigslang
 Controle op de juiste werking van de doseerapparatuur
 Veiligheidscontrole chemisch
 NEN 3140 veiligheidscontrole
 Vaatwas inspectie, controle op de juiste werking, waterhardheid, temperaturen, lekkages,
naspoeling etc.
 HACCP controle
 Tussentijdse storingen aan de doseerapparatuur (zonder kosten)
 Verslag van de verrichte werkzaamheden mondeling en elektronisch (e-mail)
Uw voordeel hierin:
 Constant resultaat
 Elektrotechnische veilige installatie (conform NEN3140)
 Chemisch veilige installatie
 Vooraf signalering bij eventuele (komende) vaatwasmachine problemen
 Correcte werking volgens HACCP
Artikel 4. Reparaties en /of storingen
4.1. Eventuele tussentijdse storingen aan de doseerapparatuur zal door Groveko b.v. zo snel mogelijk
worden verholpen.
4.2 Storingen aan de doseerapparatuur inclusief de eventuele verbruikte materialen zal zonder verdere
kosten uwerzijds worden opgelost. Storingen die ontstaan door nalatigheid en/of gebruikersfouten
worden de kosten van reparatie en materiaal aan de gebruiker doorberekend.
4.3 Het blijft Groveko b.v. voorbehouden de specificatie van de te controleren doseerapparatuur aan te
passen. Dit impliceert onder meer het afstoten en/of vervangen van de doseerapparatuur die niet meer
voldoet aan de huidige eisen.
4.4 Alle reparatie en onderhoudswerkzaamheden worden op milieuvriendelijke en veilige wijze
uitgevoerd, in overeenstemming met de door het Ministerie van VROM uitgevaardigde richtlijnen.
Artikel 5. Betaling
5.1 De gehele contractprijs is jaarlijks, en wordt gefactureerd na uitvoering van de eerste service beurt
verschuldigd en dient binnen 30 dagen na facturatie op één van de rekeningen van de leverancier te
zijn bijgeschreven. Niet tijdige betaling ontslaat Groveko b.v. van al haar verplichtingen uit hoofde
van dit contract, terwijl de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverminderd blijft bestaan.
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Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Reparaties en/of afstellingen verricht door andere dan daartoe door Groveko b.v. gemachtigde
personen, zullen Groveko b.v. ontslaan van alle aansprakelijkheid.
6.2 Groveko b.v. is niet aansprakelijk voor enige schade, anders dan opzettelijk, ontstaan tijdens het
onderhoud aan de desbetreffende apparatuur.
6.3 Groveko b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bezoeken die niet op tijd kunnen worden
uitgevoerd.
Artikel 7. Duur van de overeenkomst
7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks automatisch met één
jaar verlengt
7.2 De Opdrachtgever en de Leverancier kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen per het einde
van het kalenderjaar met inachtneming van een minimale looptijd van één jaar en een opzegtermijn
van één maand.
Artikel 8. Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Groveko b.v. van
toepassing.
Aldus overeen gekomen en getekend,
Opdrachtgever

Leverancier Groveko b.v.

Naam

Dhr. Wondergem

H.C.Weijand

Datum

05-10-2016

05-10-2016

Handtekening
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