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BEZOEKADRES 

Naam bedrijf: 

Adres: 

Plaats: 

Postcode: 

Contactpersoon: 

E-mail: 

Tel.: 

Datum: 

 

FACTUURADRES DEALER KLANT 

Naam bedrijf: 

Adres: 

Plaats: 

Postcode: 

Contactpersoon: 

E-mail: 

Tel.: 

Datum: 

 

VOOR AKKOORD GRÖNINGER CLEANING SYSTEMS 

Naam: B.J. Schaap 

Functie: Directeur 

Handtekening: 

 

VOOR AKKOORD DEALER KLANT 

Naam: 

Functie: 

Handtekening: 

 

ONDERHOUDSOVEREENKOMST 

 
MACHINEGEGEVENS 

Merk Type Serienummer(s) Leveringsdatum 

    

    

    

    

 
 

KEUZE VAN ONDERHOUDSOVEREENKOMSTEN: 

STANDAARD ONDERHOUDSOVEREENKOMST 
• een preventieve onderhoudsafspraak (minimaal 1 jaar) AANTAL SERVICEBEZOEKEN 

• vast tarief voor serviceinterval 
• onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd ....................................... x per jaar € ................................................... 

• 2 jaar fabrieksgarantie op productie- en/of materiaalfouten (i.p.v. 1 jaar) 

JAARLIJKSE VEILIGHEIDSKEURING 
• een jaarlijkse (NEN 3140) veiligheidskeuring 

• tarief: € 19,95 

RELATIE WENST GEEN ONDERHOUDSOVEREENKOMST 
• Gröninger Cleaning Systems B.V. zal voor het verstrijken van de garantietermijn (1 jaar) vrijblijvend 

contact opnemen. 

 
 
 
 
 

 
Indien akkoord, gaarne getekend als PDF terugmailen naar info@groninger.nl. 

 
Uw gegevens worden in ons ERP-systeem vastgelegd t.b.v. (marketing)communicatie. 

Indien niet gewenst, graag hier markeren: 

 
 

 

Address 

Gröninger 
Cleaning Systems B.V. 
Overschieseweg 111 

3044 EH Rotterdam 

The Netherlands 

Contact 

Telephone: +31(0)10 437 10 22 

 
info@groninger.nl 

www.groninger.eu 

Bank 

IBAN: NL65 RABO 0129 0083 03 

BIC: RABONL2U 

 
VAT: NL 813059264B01 

CoC: 32101940 

Other information 

General conditions: 

FME/CWM (for NL) 

ORGALIME S 2012 

or SI 14 (for export) 

VCA* certified 

mailto:info@groninger.nl
mailto:info@groninger.nl
http://www.groninger.eu/
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Voorwaarden Gröninger Cleaning Systems B.V. onderhoudsovereenkomst voor 

professioneel gebruik: 

 
1. De onderhoudsovereenkomst is aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt geacht jaarlijks 

met 12 maanden te zijn verlengd, tenzij één van de partijen de overeenkomst met inachtneming van een 
opzegtermijn van minimaal één kalendermaand schriftelijk heeft opgezegd. Zodra de reinigingsapparatuur 
de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt wordt deze serviceovereenkomst automatisch beëindigd. 

2. Gröninger Cleaning Systems B.V. verplicht zich om tegen betaling van de overeengekomen 
servicevergoeding, de betreffende reinigingsapparatuur technisch te controleren en te repareren. 
Arbeidsloon en voorrijkosten zijn dan niet meer apart verschuldigd maar zijn gedekt met de jaarlijkse vergoeding; 

alle andere kosten, zoals kosten die verband houden met het vervangen van toebehoren en/of onderdelen van de 

betreffende reinigingsapparatuur worden apart gefactureerd. Eventuele storingen die tijdens de preventieve 

onderhoudsbeurt worden geconstateerd, zullen ook afzonderlijk worden berekend. 

3. Na het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst wordt de fabrieksgarantietermijn verlengd met één jaar. 

Uitgangspunt bij alle garantieaanvragen van merkproducten zijn de garantiebepalingen van de officiële 

distributeur van de fabrikant. 

4. Toebehoren en/of onderdelen van Nilfisk / Kärcher / Dynajet reinigingsapparatuur die (tussentijds) door 

Gröninger Cleaning Systems B.V. zijn gemonteerd of geleverd, blijven in eigendom van Gröninger Cleaning 

Systems B.V., totdat de daarvoor verschuldigde vergoeding volledig aan Gröninger Cleaning Systems B.V. 

is voldaan. 

5. De servicevergoeding wordt jaarlijks in rekening gebracht in de dezelfde maand als waarin de machine is 
geleverd en dient vooruitbetaald te worden. Gröninger Cleaning Systems B.V. is gerechtigd om al haar 
verplichtingen ingevolgde deze onderhoudsovereenkomst op te schorten zolang als de contractant haar 
betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen. 

6. Bij tussentijds storingen aan de machine worden geen voorrijkosten berekend, tenzij 1) de storing 

aantoonbaar het gevolg is van aan- of uitrijschade, ondeskundige behandeling van de machine, 

vorstinvloeden, verstoppingen, het gebruik van andere dan door opdrachtnemer goedgekeurde producten, 

blootstelling aan hogere dan in de specificaties aangegeven temperaturen, uitstel van preventief 

onderhoud wegens nalatigheid van de opdrachtgever, natuurrampen of force majeure of 2) wanneer het 

een interventie betreft die te maken heeft met verbruiksmaterialen, zoals hogedrukslangen en -pistolen, 

spuitlansen en nozzles, was- of veegborstels, batterijen, etc. 

7. De servicevergoeding zal jaarlijks door Gröninger Cleaning Systems B.V. worden aangepast aan de 

kostenstijging voor lonen, materialen en autokosten (per 1 januari), met als begrenzing dat het 

stijgingspercentage niet meer dan het door het CBS vastgestelde, landelijke 

consumentenprijsindexpercentage van de laatst verschuldigde servicevergoeding zal bedragen. 

8. Gröninger Cleaning Systems B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid die verband houdt met 
(tussentijdse) reparaties aan de betreffende reinigingsapparatuur, voor zover deze niet zijn uitgevoerd 
door Gröninger Cleaning Systems B.V. Ook aanvaardt Gröninger Cleaning Systems B.V. geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van grove schuld, opzet van de zijde van de contractant of 
schade die het gevolg is van onverstandig of ondeskundig gebruik van de betreffende 

reinigingsapparatuur. 

9. Vanaf 1 april 2014 hanteert Gröninger Cleaning Systems de algemene- verkoop en 
leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME/CWM, welke zijn gedeponeerd ter 
griffie aan de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. 

 
 
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME/CWM 
 
 
 

Paraaf klant: 

https://groninger.eu/pdf/FME-voorwaarden2010.pdf

