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• Dit onderhoudscontract omvat het volledig onderhoud van uw sectionaalpoorten, i.e. het smeren van rollers, rolhouders en scharnieren, 
bijspannen van veren (indien nodig) en nazicht van beslag, veerspanning en motorinstellingen.

• Verplaatsingskosten, werkuren en eventueel gebruik van een schaarlift zijn inbegrepen.

• Versleten of defecte onderdelen worden apart aangerekend en zullen pas worden vervangen na akkoord van de klant.

• Looptijd contract: 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor de duur van opnieuw één jaar.

• Modaliteiten en algemene voorwaarden zijn vermeld op de keerzijde.

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen :

 Onderhoud Aantal Prijs excl. BTW Totaal excl. BTW

 Sectionaalpoort  € 95,-

 Voorkeurmaand Voorkeurdag

 zeker niet in deze maand zeker niet op deze dag

 Handtekening

 Datum Plaats

Opmerkingen

Vak voorbehouden voor acceptatie door BRABUS bvba

Brecht, [datum] Klantnummer:

Contractnummer:

ONDERHOUDSCONTRACT SECTIONAALPOORTEN

KLANT / FACTURATIEGEGEVENS

INSTALLATIEGEGEVENS



ALGEMENE VOORWAARDEN

Brabus BVBA, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 103 / 21 en ingeschreven in het rechtspersonenregister met 
ondernemingsnummer BE 0872.884.489, verklaart volgens onderstaande condities en bepalingen (onderhouds)werkzaamheden 
en leveringen te verrichten ten behoeve van de klant vermeld op keerzijde:

1. Alle afspraken en voorwaarden van dit contract, dat in totaliteit 13 artikels omvat, vormen één enkele overeenkomst. De klant 
verklaart ze zonder uitzondering te aanvaarden en grondig kennis ervan genomen te hebben.

2. De sectionaalpoorten en elektrische aandrijvingen, welke deel uitmaken van dit contract, verkeren op de datum van dit contract 
in goede staat en vertonen geen gebreken. Bij poortinrichtingen die langer dan 2 jaar in gebruik zijn, dient eerst een 
onderhoudsbeurt op basis van nacalculatie uitgevoerd te worden.

3. Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor de duur van één jaar en wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht (per 
aangetekend schrijven) van één der partijen uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de termijn, stilzwijgend verlengd voor 
de duur van opnieuw één jaar.

4. De onderhoudsbeurten worden één maal per jaar uitgevoerd, bij zeer intensief gebruik meerdere keren per jaar. Iedere 
onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd volgens de standaard inspectielijst van Brabus BVBA, waarvan de klant een exemplaar 
ontvangt na elk onderhoud.

5. De onderhoudsbeurten worden uitgevoerd op werkdagen, van maandag tot vrijdag, tijdens de normale werkuren en na verdere 
afspraak met de klant. De klant draagt er zorg voor dat alle poortinrichtingen en elektrische aandrijvingen vermeld in dit 
contract, op de afgesproken datum van onderhoud volledig ter beschikking staan van Brabus BVBA zodat de werkzaamheden 
zonder vertragingen kunnen worden uitgevoerd. Bij afwezigheid van de klant op het afgesproken tijdstip zonder voorafgaande-
lijke verwittiging, zal Brabus BVBA gerechtigd zijn een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de overeengekomen prijs 
van het onderhoudscontract. De onderhoudsbeurt wordt dan als uitgevoerd beschouwd, zonder enige aansprakelijkheid van 
de installateur.

6. Brabus BVBA stelt alles in het werk om de onderhoudsbeurten regelmatig uit te voeren. Bij eventuele vertraging kan de klant 
telefonisch een tussenkomst vragen, evenwel zonder recht op enige schadevergoeding.

7. Volgende kosten zijn inbegrepen in het onderhoudscontract: werkuren, verplaatsingskosten, gebruik van smeermiddelen 
tijdens de onderhoudsbeurt, eventueel gebruik van een schaarlift, het invullen van een inspectielijst en het eventueel opstellen 
van een schaderapport. Alle overige kosten zijn niet inbegrepen. Versleten of defecte onderdelen worden apart aangerekend en 
zullen pas worden vervangen na akkoord van de klant. Indien een defect direct gevaar zou opleveren voor de veiligheid, dan 
zal de monteur van Brabus BVBA, in overleg met klant, in de mate van het mogelijke overgaan tot onmiddellijke reparatie en/of 
vervanging van de defecte onderdelen. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene veiligheid van de 
poortinrichtingen en dient onverwijld alle problemen aan Brabus BVBA te melden.

8. De garantie op onze producten vervalt bij onoordeelkundig gebruik, ongeautoriseerde herstellingen van niet-gekwalificeerd 
personeel en/of gebruik van onderdelen van vreemde herkomst, zonder toestemming van Brabus BVBA. Dit onderhoudscon-
tract kan door Brabus BVBA van rechtswege op gelijk welk ogenblik worden verbroken wanneer blijkt dat derden wijzigingen 
aan de poortinrichting hebben aangebracht zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Brabus BVBA. Een ingebrekestel-
ling is niet nodig en de klant heeft geen recht op enige schadeloosstelling.

9. Brabus BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van fouten en/of gebreken die bij de uitvoering van de 
werkzaamheden niet waarneembaar zijn, of die gevolg zijn van materiaalmoeheid, ouderdom of slijtage van de producten. 
Brabus BVBA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor storingen, fouten en/of gebreken en de gevolgen daarvan, indien 
de vastgelegde voorschriften niet zijn opgevolgd door de gebruiker.

10. Brabus BVBA kan haar rechten en/of verplichtingen verbonden aan dit onderhoudscontract overdragen aan derden.

11. De onderhoudsbeurt omvat het volledig nazicht en onderhoud van de poortinrichting, het bijregelen en smeren door gekwalifi-
ceerd personeel om zo een goede en veilige werking te garanderen. De aangegeven prijzen in dit contract zijn exclusief 
vervangdelen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

12. Facturatie gebeurt na iedere onderhoudsbeurt. Bij niet-betaling van een factuur voor periodiek onderhoud of herstelling, heeft 
Brabus BVBA het recht om zonder ingebrekestelling de uitvoering van alle werkzaamheden op te schorten totdat alle 
openstaande vorderingen zijn voldoen. Zolang de betaling niet is ontvangen blijven alle verbintenissen en de aansprakelijk-
heid van Brabus BVBA opgeschort, onverminderd haar recht op verbreking van dit contract zonder enig recht op schadeloos-
stelling voor de klant.

13. Onderhoudsbeurten, verkopen, leveringen en montages geschieden conform de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Brabus 
BVBA (verkrijgbaar op eenvoudig verzoek).
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