Productvoorwaarden Huur Meetinrichting
Artikel 1
Huur Meetinrichting
Indien de Zakelijke Klant de Meetinrichting huurt
van het Meetbedrijf, zijn de bepalingen van deze
Productvoorwaarden mede van toepassing.
Artikel 2
Aflevering en installatie van de Meetinrichting
Aflevering en installatie van de Meetinrichting
vindt plaats conform de afspraken in de
Overeenkomst. De Zakelijke Klant zorgt ervoor
dat alle overeengekomen maatregelen zijn
getroffen en derhalve dat het Meetbedrijf de
aflevering en installatie kan uitvoeren. Na
installatie is een bevoegde persoon namens de
Zakelijke Klant aanwezig om het afleverformulier
te ondertekenen.
De kosten van aflevering en installatie zijn voor
rekening van de Zakelijke Klant en zijn
inbegrepen in de huursom. Eventuele kosten
voor bouwkundige werkzaamheden of het (laten)
wegnemen van belemmeringen zijn niet
inbegrepen en worden bij de Zakelijke Klant in
rekening gebracht.
Artikel 3
Eigendom Meetinrichting
Het Meetbedrijf is en blijft eigenaar van de
Meetinrichting.
Zonder toestemming van het Meetbedrijf mag de
Meetinrichting niet worden verwijderd, veranderd,
bezwaard of aan derden in gebruik gegeven. In
geval van onder meer verhuizing, faillissement en
beslaglegging dient de Zakelijke Klant het
eigendomsrecht aan relevante derden - zoals
bijvoorbeeld de nieuwe huurder, de curator of de
beslaglegger - mededelen.
Artikel 4
Onderhoud en storingen
De periodieke wettelijke controle van de
Meetinrichting vindt minimaal eenmaal per 5 jaar
plaats op werkdagen en tijdens kantoortijden
(08.00-17.00 uur). Voor het vervangen van
onderdelen worden geen extra kosten in rekening
gebracht.
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De Zakelijke Klant informeert het Meetbedrijf
onverwijld in geval van schade of een storing aan
de Meetinrichting.
Het Meetbedrijf verhelpt storingen binnen
kantoortijden (08.00-17.00 uur). Het Meetbedrijf
geeft een indicatie voor het tijdstip van bezoek.
Het Meetbedrijf spant zich in storingen zo snel
mogelijk te verhelpen, zo mogelijk binnen 48 uur
na de melding.
Indien een storing binnen kantoortijden wordt
opgeheven, is het Meetbedrijf gerechtigd
gelijktijdig een onderhoudsbeurt uit te voeren.
Werkzaamheden en kosten van onderdelen naar
aanleiding van een storing vallen onder de
Overeenkomst en worden niet in rekening
gebracht, tenzij:
(i) de Zakelijke Klant de gemaakte afspraken over
het oplossen van de storing niet nakomt en het
Meetbedrijf de storing hierdoor bijvoorbeeld
buiten kantoortijden moet oplossen;
(ii) sprake is van een onterechte storingsmelding.
Voorbeelden van onterechte storingsmeldingen
betreffen storingen die zijn ontstaan:
a) door handelen of nalaten door een derde,
waaronder onder meer wordt begrepen
wijzigingen, uitbreidingen of reparaties aan de
Meetinrichting;
b) nadat reparaties die het Meetbedrijf heeft
geadviseerd niet (tijdig) zijn uitgevoerd;
c) door niet overeenkomstig de bestemming
gebruiken,
ruwe
behandeling
van
de
Meetinrichting en blootstelling aan bevriezing,
vervuiling, ongedierte e.d.;
d) door het plegen van fraude, bijvoorbeeld door
het verbreken van verzegelingen en borgingen.
Storingen in de telecommunicatieverbinding van
de Zakelijke Klant en/of in bijbehorende
apparatuur, dient de Zakelijke Klant het
betreffende telecommunicatiebedrijf onverwijld te
informeren. Ook storingen aan de eigen
installatie, dient de Zakelijke Klant onverwijld te
melden bij de eigen installateur. Dergelijke
storingen vallen niet onder de diensten van deze
Productvoorwaarden. Indien het Meetbedrijf
kosten moet maken als gevolg van een dergelijke
storing, worden deze in rekening gebracht bij de
Zakelijke Klant.
Indien bij aangekondigd onderhoud of een
afspraak in verband met een storing geen
medewerking wordt verleend door de Zakelijke
Klant (geen toegang of belemmering toegang),
worden er (voorrij)kosten in rekening gebracht.
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Artikel 5
Aanvullende aansprakelijkheid
Kan de Zakelijke Klant bij beëindiging van de
Overeenkomst de Meetinrichting door welke
oorzaak dan ook niet ter beschikking van het
Meetbedrijf stellen, verbeurt hij of zij met
onmiddellijke ingang een eenmalige niet voor
matiging vatbare boete van € 250,00.
De Zakelijke Klant vrijwaart het Meetbedrijf voor
aanspraken van derden in verband met een
(vermeende) vordering van die derde op de
Zakelijke Klant.
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