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24-UURS SERVICECONTRACT 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
Security-Systems Nederland BV, gevestigd aan de Vinkenkade 7, 3645 AN in Vinkeveen, verder te noemen 
leverancier, en 
 

Naam  : ....................................................................................................................................

Adres  :  ....................................................................................................................................

Postcode en woonplaats  :  ....................................................................................................................................

Rekeningnummer :  ....................................................................................................................................

Naam bank :  ....................................................................................................................................
 

verder te noemen afnemer, komen het volgende overeen: 
 
1. Dat leverancier het preventieve onderhoud en service levert aan onderstaande installatie welke geïnstalleerd is bij 

de afnemer: 
 
 Alarmsysteem merk/type:  

 
2. Dat het preventieve onderhoud zal bestaan uit een jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt, bestaande uit:  

 
 Algemene controle alarmsysteem  
 Controle detectoren  
 Test signaalgevers (sirene / flitser)  
 Telefoonlijn check / doormelding  
 Check voor storingen / indien nodig oplossen 
 Check levensduur accu/batterijen (vervangen tegen meerprijs) 

 

 

3. Dat leverancier in geval van storing een responstijd van 4 uur handhaaft en deze storing binnen 24 uur zal 
oplossen. Buiten kantoortijden is de leverancier voor dringende zaken telefonisch bereikbaar op het 24-uurs 
storingsnummer: 020-669 8558. LET OP;  na het bellen van het telefoonnummer toetst u een 9 om u door te laten 
verbinden met de 24-uurs storingsdienst. Deze optie is alleen voor 24-uurs servicecontracthouders. 
 

4. Dat afnemer aan leverancier voor de genoemde onderhoudswerkzaamheden en het opsporen van storingen 
jaarlijks een bedrag verschuldigd is van € 240,00 excl. BTW. Deze prijs is gebaseerd op een 8-zone alarmsysteem 
of 4-kanaals camerasysteem. Voor elke extra zone danwel camera geldt een meerprijs van € 8,00 per jaar. Per 1 
januari van elk kalenderjaar behoudt leverancier zich het recht voor de abonnementsprijs conform het dan 
geldende tarief aan te passen. 
 

5. Dat een exemplaar van het controlerapport van de onderhoudsbeurt door de afnemer voor akkoord getekend dient 
te worden. 

 
6. Dat de voorrijkosten, arbeidsloon en de kosten die door leverancier gemaakt worden voor het opheffen dan wel 

voorkomen van eventuele storingen, niet in de abonnementsprijs zijn inbegrepen. De afnemer betaalt hiervoor 
tijdens kantoortijden een gereduceerde tarief (25% korting) en buiten kantoortijden een aangepast tarief. 
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7. Gereduceerd tarief geldt op werkdagen tussen 09.00-17.30 uur. Buiten deze kantoortijden geldt een aangepast 

tarief voor onderstaande kosten: 
 
 Standaard tarieven: Gereduceerde tarieven: Aangepaste tarieven:  
Reisuren: € 35,00 per uur € 26,25 per uur € 60,00 per uur  
Voorrijkosten: € 0,40 per km € 0,30 per km € 0,60 per km  
Arbeidsloon: € 63,00 per uur € 47,25 per uur € 75,00 per uur  
 

8. Dat leverancier in overleg met de afnemer een afspraak maakt voor het uitvoeren van de jaarlijkse preventieve 
onderhoudsbeurt. De preventieve onderhoudsbeurt wordt, tenzij anders overeengekomen, op werkdagen tijdens 
gebruikelijke werktijden uitgevoerd. De afnemer verplicht zich ertoe het personeel van de leverancier in de 
gelegenheid te stellen de werkzaamheden zo vlot en ongestoord mogelijk te laten uitvoeren. 
 

9. Dat in het kader van het onderhoud en/of het verhelpen van storingen, de te vervangen onderdelen en 
materiaalkosten aan afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht, indien het bij een vorig bezoek, betreffende 
dezelfde storing, door de monteur gegeven advies tot het vervangen van onderdelen niet is opgevolgd. 

 
10. Dat gedurende de looptijd van het 24-uurs servicecontract de afnemer, zonder schriftelijke toestemming van de 

leverancier, zich ervan zal onthouden om derden de gelegenheid te geven het alarmsysteem of enig deel daarvan 
te repareren en/of daaraan werkzaamheden te verrichten, danwel veranderingen aan te brengen. 
 

11. Dat de leverancier bij schade aan het alarmsysteem of andere eigendommen van de afnemer door toedoen van 
haar personeel aansprakelijk is tot ten hoogste het door de verzekeraar van de leverancier uit te keren bedrag 
(maximaal € 50.000,00). De leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals 
alarmopvolging; evenmin is de leverancier aansprakelijk voor enige schade aan het alarmsysteem of het ten 
gevolge van niet goed functioneren daarvan veroorzaakt door brand, inbraak, enig ongeval, netlijn storingen, 
weersinvloeden (blikseminslag), verkeerde bediening, gebruikersfouten of het niet naleven van de 
onderhoudsvoorschriften met betrekking tot het alarmsysteem. 
 

12. Dat betaling geschiedt via automatische incasso. 
 

13. Dat het 24-uurs servicecontract wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en stilzwijgend verlengt met een 
periode van 12 maanden. Opzegging vindt plaats middels schriftelijke opzegging met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, voorafgaande aan het nieuwe contractjaar, tenzij de afnemer door vernietiging of 
ernstige beschadiging van het alarmsysteem niet langer van de systemen van de leverancier gebruik kan maken. 
Geen van beide partijen zal in geval van schade jegens de wederpartij enige aanspraak hebben op vergoeding, 
restitutie van de abonnementsprijs of anderszins. Het niet tijdig en/of schriftelijk opzeggen resulteert niet in restitutie 
van de abonnementsprijs.. 
 

14. Dat op onderhavige 24-uurs servicecontract het Nederlandse recht en de algemene voorwaarden van de 
leverancier van toepassing zijn. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke 
rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van leverancier tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.  

 
Attentie! U dient er zorg voor te dragen dat de detectoren ongehinderd de ruimte kunnen detecteren! 

Aldus overeengekomen op …………………………te ....................... 
 
Security-Systems      Handtekening voor akkoord: 
         
 
………………………………     ………………………………… 
 
F.P. Jaspers       Naam:  
 


