
Algemene Voorwaarden ANDO Brandbeveiliging 
 
 
  
 De controle van de blusapparatuur zal geschieden overeenkomstig de richtlijnen, 

vermeld in het normblad NEN 2559 en NEN-EN 671-3.  
 
 De aan het onderhoud verbonden kosten zijn gebaseerd op het thans geldende 

loon- en kostenpeil en gelden per onderhoudsbeurt. 
 
 Voor de volgende contractjaren zal de vergoeding eventueel worden aangepast 

aan het dan geldende loon- en kostenpeil. 
 
 Indien onderdelen moeten worden vervangen, hervuld en/of herkeurd worden, 

dan zal dat desgewenst na overleg met de opdrachtgever of diens plaatsvervanger 
plaatsvinden. 

 
 Van het inspectie rapport dat door de servicemonteur van ANDO Brandbeveiliging 

zal  worden opgemaakt, ontvangt opdrachtgever een kopie. 
Het inspectierapport zal door de opdrachtgever of diens plaatsvervanger voor 
akkoord worden getekend. 
Alleen toestellen die aan alle eisen voldoen zullen na inspectie worden voorzien 
van een controlesticker. 

 
 Op basis van de op het inspectierapport vermelde gegevens zal ANDO 

brandbeveiliging aan opdrachtgever de desbetreffende kosten in rekening 
brengen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 
 ANDO Brandbeveiliging wijst bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen elke 

aansprakelijkheid af. Zij behoudt zich voorts het recht voor om bij het uitblijven 
van betalingen de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten tot betaling 
is geschied. 

 
 ANDO Brandbeveiliging is tegenover opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor 

vergoeding van welke schade dan ook, welke het gevolg is van het niet of niet 
goed functioneren van de toestellen, behoudens indien de opdrachtgever het 
wettig bewijs levert dat ANDO Brandbeveiliging in ernstige mate te kort is 
geschoten in de nakoming van haar onderhoudsverplichtingen. 

 
 Met inachtneming van het bovenstaande vrijwaart opdrachtgever ANDO 

Brandbeveiliging tegen alle aanspraken van derden ter zake. 
 
 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de looptijd van de 

onderhoudsovereenkomst 12 maanden, te rekenen van het tijdstip van 
ondertekening met een stilzwijgende verlenging voor telkens 12 maanden, tenzij 
de overeenkomst voordien met inachtneming van een termijn van 2 maanden 
schriftelijk wordt opgezegd. 


