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  ARTIKEL 1 
  KOOP VAN DE HARDWARE

Indien de Zakelijke Klant Hardware 
koopt van het Meetbedrijf, waaronder 
tussenmeters, displays, dataloggers, 
herleidings-instrumenten, communicatie-
modems- en randapparatuur, zijn de be-
palingen van deze Product voorwaarden 
mede van toepassing. 

  ARTIKEL 2 
  AFLEVERING EN INSTALLATIE 
  VAN DE HARDWARE

Aflevering en installatie van de Hardware 
vindt plaats na schriftelijke opdracht-
bevestiging en betaling van de koop-
som. De Zakelijke Klant zorgt ervoor dat 
alle overeengekomen maatregelen zijn 
 getroffen en derhalve dat het Meetbedrijf 
de aflevering en installatie kan uitvoeren. 

De locatie dient goed bereikbaar te zijn 
en onbelemmerd toegankelijk en onder-
steund voor alle noodzakelijke faciliteiten 
zoals bekabeling, 230V voedingspunten 
en GPRS dekking. 

Zakelijke Klant geeft toestemming voor 
het, indien nodig, openen van aanwezige 
brandvertragende sparingen en  verleent 
Meetbedrijf op eerste verzoek alle 
 noodzakelijke medewerking voor toegang 
tot de installatie. 

De kosten van aflevering en installatie 
zijn voor rekening van de Zakelijke Klant 
en zijn inbegrepen in de koopsom. Even-
tuele kosten voor bouwkundige werk-
zaamheden of het (laten) wegnemen van 
belemmeringen zijn niet inbegrepen en 
worden bij de Zakelijke Klant in rekening 
gebracht.

Vanaf de installatiedatum is de  Zakelijke 
Klant eigenaar van de hardware en 
 verantwoordelijk voor het juist functio-
neren daarvan, los van een mogelijk 
beroep op garantie en onderhoud.

  ARTIKEL 3 
  GARANTIE

De fabrieksgarantie geldt voor de 
 (onderdelen van de) Hardware. 

Een garantie van zes weken geldt voor 
de juiste installatie. Een gebrek in de 
installatie wordt in die periode door het 
Meetbedrijf kosteloos hersteld.

  ARTIKEL 4 
  FACTURERING

Het Meetbedrijf factureert het totale 
bedrag van de koop- en plaatsings-
kosten van de Hardware eenmalig  op 
basis van het werkelijke aantal geplaatste 
 eenheden. 

Maandelijkse kosten voor de dienst-
verlening ten behoeve van de hardware 
worden standaard per maand vooraf 
gefactureerd. De geldende tarieven zijn 
per geplaatste eenheid per maand. 




