RIJKAART ELEKTROTECHNIEK BV
Algemene Voorwaarden Contracten of Abonnementen (AVCA).
1.
1.1

Algemeen
Onder deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

5.2

Indien de omvang van de installatie wordt gewijzigd, zal de overeenkomst
overeenkomstig worden aangepast. De omvangwijziging zal door elektrotechnisch
aannemer schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. De bevestiging geldt als
bijlage van de overeenkomst. De correctie op de vergoeding van de overeenkomst zal
separaat worden doorberekend.

6.
6.1

Kosten.
Niet inbegrepen in de overeenkomst zijn de kosten, tenzij anders vermeld, voor:
* Reparatie van bij de werkzaamheden aanwezige storingen en de daarbij gebruikte
materialen.
* Plaatsing van normale verbruiksmaterialen, welke op eenvoudige wijze door de
opdrachtgever vervangen kunnen worden.
* Opheffing van alle tussentijdse optredende storingen.

6.2

Verder zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld, de kosten voor het herstellen van
defecten en afwijkingen van de installatie, welke het gevolg zijn van:
* Natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of verkeerd gebruik, nalatigheid of
onachtzaamheid, foutieve of ruwe behandeling, opzet of vernieling, overbelasting,
herstelwerkzaamheden verricht door anderen dan door elektrotechnisch aannemer
aangewezen technici.
* Onweer of wateroverlast, blikseminslag, ontlading of inductie, stormschade, ijzel of
bevriezing, sneeuwval, brand, explosie, instorting, diefstal of verlies, schadelijke
dampen, corrosie, vervuiling door zand of stof.
* Uitvallen van de elektrische voeding, onjuiste netspanning, defecten aan bekabeling,
invloeden afkomstig van niet tot het systeem behorende apparatuur.

6.3

Verder zijn ook niet inbegrepen kosten, tenzij anders vermeld, voor:
* De door de opdrachtgever gewenste wijzingen, aansluitingen voor hulpapparaten,
verplaatsingen en alle overige veranderingen aan de installatie.
* Hoogwerkers en/of klimmateriaal voor werken op hoogtes boven 6 meter.
* Het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit overheidsmaatregelen, van
kracht geworden na datum van levering.

7.
7.1

Betaling.
Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek en
elektrotechnisch aannemer binnen 30 dagen na factuurdatum .

7.2

Elektrotechnisch aannemer zal de eerste vergoeding berekenen over het jaar waarin de
werkzaamheden plaatsvinden, eventueel in een evenredig deel over de nog lopende
kalendermaanden.

7.3

De betaling dient per kalenderjaar vooruit,tenzij anders vermeld, te worden voldaan.
Restitutie bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst door de opdrachtgever zal
vanuit de elektrotechnisch aannemer niet plaatsvinden.

7.4

Per 1 januari van ieder kalenderjaar zal, indien de stijging van loon- en/of
materiaalkosten (te berekenen aan de hand van de CBS-indexcijfers ‘Bouwnijverheid
voor Installatiebedrijven’ van de voorafgaande periode) of met een andere
overgekomen indexering daartoe aanleiding geeft, de prijs worden verhoogd.
Elektrotechnisch aannemer zal deze verhoging, zodra deze bekend is en zo mogelijk
vóór 1 december van ieder jaar aankondigen.

7.5

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting heeft elektrotechnisch aannemer het
recht haar verplichting volgens de overeenkomst op te schorten en vanaf de dag
volgend op de dag dat de betaling uiterlijk had moeten geschieden, rentevergoeding te
vorderen op basis van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval
de wettelijke rente gevorderd zal worden.

8.
8.1

Aansprakelijkheid.
Elektrotechnisch aannemer staat er borg voor dat het ingevolge van de overeenkomst
uit te voeren werkzaamheden deugdelijk wordt verricht. Mocht niettemin bij het
uitvoeren van de werkzaamheden zich een verzuim of tekortkoming voordoen, dan zal
elektrotechnisch aannemer, indien binnen 5 werkdagen schriftelijk door opdrachtgever
gemeld, dit zonder berekening van kosten corrigeren.

8.2

Elektrotechnisch aannemer is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden
schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is
veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg van schuld van de
elektrotechnisch aannemer of van door hem ingeschakelde hulppersonen.

8.3

De opdrachtgever vrijwaart elektrotechnisch aannemer voor alle aanspraken van
derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze
overeenkomst.

9.
9.1

Overmacht.
Indien zich bij elektrotechnisch aannemer een overmachtsituatie voordoet is zij verplicht
dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan opdrachtgever. Indien de overmachtsituatie
meer dan 15 werkdagen heeft geduurd, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst
door middel van aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te
ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder
een overmachtsituatie wordt mede verstaan oorlog, oproer en werkstaking.

10.
10.1

Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling.
Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding of
surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag gelegd wordt op
registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever
die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van deze
overeenkomst onmiddellijk doet eindigen, zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst en onverminderd het recht van elektrotechnisch aannemer om vergoeding
van kosten, schaden en/of kosten, in welke vorm dan ook, te eisen.

11.
11.1

Geheimhouding.
Elektrotechnisch aannemer zal zijn personeelsleden geheimhouding opleggen met
betrekking tot alle gegevens die de personeelsleden omtrent opdrachtgever verkrijgen
bij het uitvoeren van de werkzaamheden en waarvan de personeelsleden redelijkerwijze
moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.

1.1.1 Elektrotechnisch aannemer: Zoals genoemd in de overeenkomst.
1.1.2 Opdrachtgever: Zoals genoemd in de overeenkomst.
1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
contracten of abonnementen die gesloten worden tussen elektrotechnisch aannemer
en opdrachtgever tot het leveren van diensten.

1.3

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.4

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden
van de opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk verworpen.

1.5

Indien enig bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst nietig is
of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen
elektrotechnisch aannemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.6

Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

2.
2.1

Inhoud van de overeenkomst.
De overeenkomst omvat al hetgeen tussen elektrotechnisch aannemer en
opdrachtgever is overeengekomen.

2.2

De periodieke verrichtingen staan omschreven in de overeenkomst.

2.3

De periodieke werkzaamheden worden uitgevoerd conform de overeengekomen
interval.

2.4

De benodigde periodieke werkzaamheden worden verricht tijdens normale
werkdagen, van maandag tot en met vrijdag van 07.45 tot en met 16.30 uur,
algemeen erkende feestdagen uitgezonderd.

2.5

Indien de periodieke werkzaamheden zijn begonnen in de in artikel 2.4 bedoelde
uren en het nodig geacht wordt de werkzaamheden buiten deze uren voort te zetten,
zal de opdrachtgever verzocht worden hieraan mee te werken. Aan de
opdrachtgever zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

2.6

3.
3.1

Bij werkzaamheden aan installatie zal elektrotechnisch aannemer in een door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld logboek aantekening houden van het door haar
aan de installaties verrichtte werkzaamheden en zal opdrachtgever éénmaal per jaar
schriftelijk op de hoogte brengen van de toestand van deze installatie.

Duur van de overeenkomst.
Elektrotechnisch aannemer accepteert alleen de door haar verstrekte en getekende
overeenkomst. Deze dienen door de opdrachtgever mede ondertekend, bij aanvang
van de overeenkomst aan elektrotechnisch aannemer te worden geretourneerd.

3.2

De overeenkomst wordt aangegaan voor de rest van het lopende en het
aansluitende kalenderjaar en wordt nadien steeds stilzwijgend van kalenderjaar tot
kalenderjaar verlengd.

3.3

Ten behoeve van een verlenging van de overeenkomst zal moeten worden
nagegaan of een algemene revisie noodzakelijk is. De kosten voor deze revisie zijn
voor rekening van de opdrachtgever. Na revisie kan de lopende overeenkomst op
basis van nieuw op te stellen voorwaarden voor een bepaalde duur worden
voortgezet.

3.4

De overeenkomst zal in ieder geval aflopen op 31 december van het 10e jaar na
datum overeenkomst.

3.5

Ieder der partijen heeft het recht om, met inachtneming van een opzegtermijn van 2
maanden voor afloop van de betreffende contractperiode, het contract door middel
van aangetekend schrijven te beëindigen.

4.
4.1

Verplichtingen opdrachtgever.
Bij werkzaamheden door derden aan installatie zal de opdrachtgever de
elektrotechnisch aannemer tijdens kantooruren in kennis stellen van alle
aangebrachte wijzigingen en aanpassingen aan de installatie. Ook over
bouwkundige wijzigingen wordt de elektrotechnische aannemer in kennis gesteld.

4.2

De opdrachtgever zal zorgen dat iemand verantwoordelijk is voor het beheer van de
installatie en eventueel als zodanig de contactpersoon is voor elektrotechnisch
aannemer.

4.3

De opdrachtgever zal elektrotechnisch aannemer kosteloos alle medewerking en
faciliteiten verlenen die voor een vlot verloop van de uit te voeren werkzaamheden
noodzakelijk zijn. Bij werkzaamheden aan installatie zal opdrachtgever
(medewerkers van) elektrotechnisch aannemer tevens toegang verlenen tot de
locaties waar de prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zullen worden
verricht. Een goede en veilige bereikbaarheid van alle apparatuur van de
betreffende installatie dient gewaarborgd te zijn in alle ruimten die, in verband met
de werkzaamheden, betreden moeten worden.

5.
5.1

Vergoeding.
De vergoeding voor de werkzaamheden is gebaseerd op:
* De omvang van de installatie, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
* De thans geldende tarieven van elektrotechnisch aannemer.
* Een ononderbroken verloop van de werkzaamheden.
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