PREVENTIEF ONDERHOUDSABONNEMENT VOOR KLIMAATBEHEERSINGSAPPARATUUR
Controle, service en onderhoudsabonnement
Tussen de aan de ommezijde vermelde klant (hierna "abonnee") en B-Life BV is een
overeenkomst tot stand gekomen op basis waarvan B-Life BV het periodiek onderhoud
van de aan de ommezijde vermelde apparatuur zal verzorgen. De abonnee zal aan
B-Life BV jaarlijks het abonnementsgeld betalen plus de kosten van verbruiksmaterialen
zoals stoffilters e.d. Na de garantieperiode worden de onderdelen en materialen in
rekening gebracht bij de abonnee.
Duur
Tot 31 december van het aanvang lopend kalenderjaar heeft het abonnement een initiële
duur; daarna wordt het abonnement telkens automatisch verlengd met perioden van één
jaar, tenzij de overeenkomst schriftelijk door een der partijen, onder inachtname van een
opzegtermijn van één maand, voor het eind van ieder kalenderjaar. De abonnee is altijd
gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen nadat hij schriftelijk op de
hoogte is gebracht van een verhoging van de abonnementstarieven.
ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden van B-Life BV zijn op dit abonnement van toepassing,
behalve voor zover daarop uitdrukkelijk een uitzondering wordt gemaakt in deze tekst.
Garantie op montage en onderhoud
B-Life BV geeft in afwijking op artikel 72 van de Algemene Voorwaarden de rechts boven
omschreven garantie bij het afsluiten van dit abonnement.
Prijzen en betaling
Door B-Life BV kunnen jaarlijks de abonnementsprijzen en tarieven worden aangepast.
De betaling geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na het ontvangen van het abonnementsgeld is de overeenkomst pas geldig.
TIJDSTIP VAN DE WERKZAAMHEDEN
Op werkdagen tussen ‘s morgens 08.00 uur
en ‘s middags 17.00 uur zullen de
werkzaamheden plaatsvinden. Uiteraard zal B-Life BV op verzoek ook buiten deze
normale werkuren en gedurende het weekend en feestdagen storingen verhelpen en
reparaties uitvoeren indien daartoe een noodzaak aanwezig is en voor zover B-Life BV
daartoe in staat is; een toeslag van 50% zal dan in rekening worden gebracht.
Toegang tot apparatuur en overige verplichtingen van de abonnee
De abonnee zal er voor zorgdragen dat de apparatuur voor de servicetechnici van B-Life
BV goed toegankelijk is. Tevens verklaart de abonnee kennis te hebben genomen van
zijn overige rechten en verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de Algemene
Verkoopvoorwaarden.
Grotere reparaties en verhelpen van storingen buiten het abonnement
Het abonnement omvat niet het tussentijds verhelpen van storingen en verrichten van
grotere reparaties. Op verzoek zal B-Life BV ook buiten de periodieke
onderhoudsbeurten tussentijdse storingen verhelpen en reparaties verrichten welke
optreden aan de apparatuur. Hiervoor zal aan abonnee door B-Life BV de vermelde
tarieven, de eveneens vermelde voorrijkosten c.q. kilometervergoeding en de kosten van
materialen en vervangende onderdelen in rekening gebracht worden.

B-Life BV
UNIE(K) IN PRIJS, KWALITEIT EN
SERVICE
GARANTIE
B-Life BV verlengt na aanschaf van de
apparatuur bij het afsluiten van dit
abonnementscontract de garantieperiode
tot 5 jaar. B-Life BV gaat veel verder dan
het gratis beschikbaar stellen van de
onderdelen. Gedurende 2 jaar maakt u
gebruik van onze speciale garantie, zoals
geen voorrijkosten of arbeidsloon. Tevens
garanderen wij dat u het onderhoud
vakkundig wordt uitgevoerd. Iedere
storing binnen 5 dagen na een
onderhoudsbeurt wordt geheel gratis
verholpen.
SERVICE *STAND BY CENTRALE*
365 dagen per jaar, 24 uur per dag is
onze service *stand by* centrale
bereikbaar. Al onze monteurs zijn
professionals, erkend en goed geschoold.
Elk details van uw installatie is door ons
opgeslagen in ons geavanceerde
computersysteem. Hierdoor hebben onze
monteurs altijd van alle aan uw installatie
verrichte werkzaamheden een historisch
overzicht bij zich.
WERKZAAMHEDEN
Afhankelijk van de noodzaak, geschiedt
een of meerdere keren per jaar het
preventieve onderhoud en kunnen
-afhankelijk van de apparatuur- onder
meer de volgende werkzaamheden
omvatten.
Controle en onderhoud:
* algemene werking * bediening
* branders * condensors
* condensafvoer * corrosieprotectie
* elektrisch circuit * gasdichtheid
* gasregelblok * inspuiters * isolatie
* koelcircuit * luchtfilters
* ontsteking * pompen
* regelapparatuur * temp. regeling
* thermische beveiliging
* transformators * verdampers
* waakvlamverbranders
* warmtewisselaars

Tussentijdse opzegging door B-Life BV
B-Life BV is gerechtigd tussentijds deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen indien:
voor het goed functioneren van de apparatuur abonnee niet bereid is
noodzakelijke reparaties te laten verrichten en de kosten te betalen èn indien
blijkt dat, door derden onoordeelkundig, werkzaamheden aan de
apparatuur zijn verricht.

AIRCONDITIONERS EN STEK
Gezien de wet inzake koelmiddelen op 1
januari 1993 van kracht is geworden, is in
onze onderhoudsabonnementen een
jaarlijkse controle op koelmiddellekkage
opgenomen. De rapportage is conform de
wettelijke voorschriften.

AANSPRAKELIJKHEID EN STEK

VERPLICHT ONDERHOUD
Preventief onderhoud is verplicht bij
airconditioning vanaf 500 Watt elektrisch
vermogen. Een logboek is tevens vereist
vanaf 3 kg koelmiddel.

De eigenaar van de installatie verplicht zich om aan de installatie uitsluitend erkend
personeel te laten werken. Dit houdt dus in dat de eigenaar van een koelinstallatie
uitsluitend door een STEK-erkend bedrijf aan de installatie mag laten werken. De
eigenaar van de koelinstallatie is tevens verantwoordelijk voor de aanwezige
koelmiddelen in zijn installatie. Het in de atmosfeer laten afblazen van koelmiddel is een
strafbaar feit onder verantwoording van de eigenaar van de installatie. Dit geldt ook als
dit door derden gebeurt.
Het verplichte logboek voor installaties vanaf 3 kg koelmiddel
Er dient bij elke instantie een logboek aanwezig te zijn. In dit logboek dient vermeld te
staan de hoeveelheid koelmiddel welke in de installatie geacht wordt aanwezig te zijn. Er
moet daarnaast vermeld worden door wie en wanneer er werkzaamheden verricht zijn
aan de installatie en hoeveel koelmiddel er is toegevoegd aan de installatie.

REGISTRATIEPLICHT
Gecontroleerd zal worden of aan de
wettelijke registratieverplichting is voldaan
door speciaal voor dit doel opgeleide milieuinspecteurs.

Aansluitingskosten voor opname in onze databank
Voor het geval uw logboek zoek raakt wordt u -na een eenmalige betaling van € 42,00opgenomen in onze databank waarin uw compleet schaduw logboek wordt bijgehouden.
Het originele logboek en alle verplichte mutatieformulieren zijn gratis -gedurende de
contractduur- voor houders van een met B-Life BV afgesloten onderhoudscontract.

Factuuradres
Relatiegegevens
Locatie installatie
Locatiegegevens
Apparatuur onder contract
Omschrijving v.d. apparatuur

Prijs van het abonnement

Voorrijden bij storing

Uurloon bij storingen

Voor akkoord

Dit onderhoudscontract graag na ondertekening per omgaande retourneren naar: B-Life B.V., Mosterdmolenweg 3p, 3417 XM
Montfoort. Of mailen naar info@b-life.nl .

