Algemene voorwaarden
onderhoudscontact Winstallatie.
Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
onderhoudscontracten aangedaan door:
Winstallatie
Boterbloemstraat 37, 6832 BL Arnhem
KvK nr: 78393353
Aansprakelijkheid
Winstallatie vrijwaart iedere opdrachtgever met
onderhoudscontracten van schade die kan worden
gezien als wettelijke aansprakelijkheid ontstaan uit de
uitvoering van haar werkzaamheden. Voor
gevolgschade kan Winstallatie niet aansprakelijk
worden gesteld.
Uitgesloten zijn schade als gevolg van overmacht,
brand, bevriezing, het gas- en elektriciteitsnet,
bevuiling van binnenleidingen of lekkages van
leidingen.
Winstallatie is niet aansprakelijk voor schade doordat
een onderhoudsbeurt, reparatie of behandeling van
een klacht nog niet heeft plaatsgehad, tenzij sprake is
van grove schuld of nalatigheid van Winstallatie.
De opdrachtgever vrijwaart Winstallatie voor alle
eventuele gerelateerde aanspraken van derden.
Winstallatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
door of ten behoeve van de opdrachtgever
aangebrachte wijzigingen in- of aanvullingen aan de
CV ketel of combitoestel. Ook voor de gevolgen van
de combinatie van het gebruik van de CV ketel of het
combitoestel tezamen met apparatuur of
programmatuur, die niet door Winstallatie of de
fabrikant zijn geleverd is Winstallatie niet
aansprakelijk.
Duur van het contract
Een contract gaat in op het tijdstip dat tussen
Winstallatie en de klant is overeengekomen en geldt
voor een periode van twee jaar (mist anders is
aangegeven). Na verloop van de hierboven
genoemde duur wordt het contract stilzwijgend
verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Opdrachtgever
de overeenkomst met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand tegen het einde van de
looptijd van de overeenkomst opzegt of heeft
opgezegd. Tussentijdse opzegging is in de eerste
twee jaar van de overeenkomst niet mogelijk. Na
verloop van twee jaar is het mogelijk om de
overeenkomst op te zeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand.
Na beëindiging van deze overeenkomst blijven de
bepalingen inzake aansprakelijkheid onverkort van
kracht.
Winstallatie te allen tijde gerechtigd is de
Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien
Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen.
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Indien Opdrachtgever verhuist vervalt de
Overeenkomst op de dag van de verhuizing, mits de
verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan
Winstallatie.
Melden van een storing
Indien Opdrachtgever een onterechte storingsmelding
maakt kan Winstallatie voorrijkosten in rekening
brengen bij Opdrachtgever.
Betalingsvoorwaarden
Het verschuldigde bedrag aan Winstallatie op grond
van het gekozen contract dienen maandelijks middels
automatische incasso te worden voldaan en worden
rond de 25ste van de maand afgeschreven van de
opgegeven bankrekening. Indien de bankrekening
wijzigt dient de Klant dit meteen schriftelijk door te
geven aan Winstallatie.
De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het
kader van het contract zullen apart in rekening
worden gebracht door middel van een factuur. De
betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na
ontvangst factuur.
Winstallatie is gerechtigd indien de betaling van de
factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen,
aan de opdrachtgever de wettelijke rente te
berekenen.
Na deugdelijk in gebreke stelling is Winstallatie
gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente
om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder
begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en
incassobureau.
Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft
Winstallatie het recht haar leveringen en
werkzaamheden op te schorten totdat betaling is
ontvangen.
Overige voorwaarden
Het contract heeft betrekking op onderdelen in de
regelapparatuur of het toestel zelf die door de
fabrikant of Winstallatie zijn aangebracht.
Winstallatie behoudt zich het recht voor een toestel of
installatie af te keuren dan wel af te sluiten indien
deze niet meer voldoet aan de geldende gastechnische normen en/of veiligheidseisen.

