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ALGEMENE VOORWAARDEN
COÖPERATIE CATERMAAT W.A.
Artikel 1: Toepassingsgebied / Algemeen
1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van de Coöperatie Catermaat W.A. en haar leden, waaronder doch niet uitsluitend de diensten en werkzaamheden die betrekking hebben op
de hierna genoemde overeenkomsten van Catermaat:
a.

b.

c.

2.

Overeenkomst van huur of Bruikleen:
i. met onderhoud door Catermaat en met:
1.
standaard service;
2.
uitgebreide service;
ii. met onderhoud door eigen medewerker en met:
1.
standaard service;
2.
uitgebreide service;
iii. zonder service en met onderhoud door:
1.
Catermaat;
2.
eigen medewerker.
Overeenkomst van koop:
i. met onderhoud door Catermaat en met:
1.
standaard service;
2.
uitgebreide service;
ii. met onderhoud door eigen medewerker en met:
1.
standaard service;
2.
uitgebreide service;
iii. zonder service en met onderhoud door:
1.
Catermaat;
2.
eigen medewerker.
Overeenkomst ter aanvulling op Leaseovereenkomst:
i. met onderhoud door Catermaat en met:
1.
standaard service;
2.
uitgebreide service;
ii. met onderhoud door eigen medewerker en met:
1.
standaard service;
2.
uitgebreide service;
iii. zonder service en met onderhoud door:
1.
Catermaat;
2.
eigen medewerker.

Het algemene deel van deze voorwaarden (artikel 1 t/m 16) is op alle in artikel 1.1 genoemde overeenkomsten van
toepassing. Het algemene deel van deze voorwaarden geldt naast de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden (vanaf artikel 17) gelden voor zover de betreffende overeenkomst daar op ziet.
Voor de toepassing van het specifieke voorwaarden dient dus naar de soort overeengekomen Overeenkomst te
worden gekeken.

Artikel 2: Definities
Wanneer in deze voorwaarden de volgende termen worden genoemd, wordt daarmee bedoeld:
a. Catermaat:
Coöperatie Catermaat W.A. of het lid van Coöperatie Catermaat W.A. waarmee de
Overeenkomst wordt gesloten.
b. Gebruiker:
De partij waarmee Catermaat een Overeenkomst aangaat.
c. Overeenkomst:
De overeenkomst die de Gebruiker met Catermaat aangaat.
Welke overeenkomst dit betreft blijkt uit de overeenkomst zelf.
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d.

e.
f.
g.
h.

i.

Apparatuur/Apparaat:Alle automaten (koffie-, frisdank-, snoep-, combi-, soep- en/of
waterautomaten) die onderwerp van afspraken tussen Catermaat en opdrachtgever kunnen
zijn.
Locatie:
De plaats waar Apparatuur door Catermaat geleverd en geplaatst
wordt.
Assortiment:
De producten die middels de Apparatuur (te koop) worden aangeboden.
Onderhoud:
Al het onderhoud aan de Apparatuur al dan niet preventief, al dan niet het gevolg van
een technisch mankement van de Apparatuur.
Oneigenlijk gebruik: gebruik van de Apparatuur dat beschadiging daarvan tot gevolg heeft, ongeacht het feit
/ Molest
of dit gebruik opzettelijk of met schuld plaatsvindt en/of er sprake is van vandalisme
dan wel anderszins omstandigheden waarop Gebruiker geen directe invloed heeft, maar die
wel leiden tot het moeten controleren en/of herstellen en/of vervangen van de Apparatuur.
Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden per post, aangetekende post en/of e-mail
en ontvangst:
verstaan. Bij een e-mail heeft te gelden dat een e-mail pas als ontvangen geldt, nadat de ontvangst daarvan door Catermaat zelf is bevestigd dan wel nadat Catermaat daarop inhoudelijk
heeft gereageerd. Een automatisch gegenereerd ontvangstbevestiging, geldt derhalve niet als
een bevestiging van de ontvangst in het kader van deze voorwaarden.

ALGEMEEN DEEL
Artikel 3: Offertes / aanbiedingen
1.

Alle aanbiedingen en/of offertes, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend. Indien
geen aanvaardingstermijn is gesteld komt de offerte of de aanbieding twintig (20) dagen nadat deze aan Gebruiker
is voorgelegd, van rechtswege te vervallen. Wanneer zich een wijziging in de omstandigheden aan de zijde van Catermaat voordoet, welke tot gevolg heeft dat Catermaat een aanbieding/offerte redelijkerwijze niet meer kan nakomen, stelt Catermaat Gebruiker daarvan per ommegaande na kennisgeving daarvan in kennis. Alsdan komt de offerte/aanbieding, ook wanneer deze door Gebruiker is aanvaard, na berichtgeving van Catermaat aan Gebruiker te
vervallen. Indien mogelijk zal Catermaat Gebruiker een nieuwe aanbieding / offerte voorleggen.

2.

De in de offertes en/of aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

3.

Bij het opstellen van offertes/aanbiedingen neemt Catermaat zorgvuldigheid in acht. Voor zover informatie uit de
offerte/aanbieding onjuist blijkt te zijn of een offerte/aanbieding, zoals artikel 3.1 omschreven, komt te vervallen, kan
Gebruiker daaraan géén rechten ontlenen.

4.

Voor zover in de offerte en/of aanbieding niet specifiek omschreven, zijn de daarin vermelde prijzen exclusief BTW,
andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

5.

Indien de aanvaarding van de offerte/aanbieding afwijkt van de offerte/het aanbod van Catermaat, is Catermaat
daaraan niet gebonden.

6.

Door ondertekening en/of instemming van Gebruiker met een offerte/aanbieding van Catermaat, behoudens de in
artikel 3.5 bedoelde gewijzigde instemming, is Gebruiker gebonden aan de offerte. Verder is Gebruiker verplicht om
een overeenkomst met Catermaat tot stand te laten komen waarin de offerte en specifieke voorwaarden worden
neergelegd. Voor zover geen andere ingangsdatum in de Overeenkomst is opgenomen, komt deze tot stand nadat
ondertekening daarvan door beide partijen heeft plaatsgevonden.
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Artikel 4: Plaatsing Apparatuur
1.

Plaatsing van de Apparatuur vindt plaats door Catermaat op een door partijen nader overeen te komen dag en tijdstip alsmede op een door Gebruiker aan te geven locatie.

2.

Zonder andersluidende schriftelijke afspraken komen de kosten van het plaatsen van de Apparatuur voor rekening
van Gebruiker.

3.

Gebruiker draagt er zorg voor dat op de locatie de voor de Apparatuur benodigde aansluitingen aanwezig zijn binnen
een straal van één (1) meter.

4.

Catermaat zal Gebruiker voor het aangaan van de Overeenkomst informeren over de benodigde aansluitingen. Indien deze aansluitingen niet bij Gebruiker aanwezig zijn op de locatie wanneer Catermaat de Apparatuur komt plaatsen, draagt Gebruiker er, voor haar rekening en risico, zorg voor alsnog een adequate aansluiting te realiseren.

Artikel 5: Verplichtingen Gebruiker
1.

Gebruiker is verplicht de Apparatuur als een goed Gebruiker betaamt te beheren en verzorgen. Daartoe behoort
onder meer, doch niet uitsluitend, het gebruiken van de Apparatuur overeenkomstig de mondelinge instructies en/of
voorschriften van Catermaat en het voorkomen dat de Apparatuur beschadigd raakt.

2.

Het is Gebruiker verboden om de bij levering op de Apparatuur aanwezig zijnde reclame, merken en overige zaken
van de Apparatuur te verwijderen dan wel te wijzigen.

3.

Gebruiker zorgt ervoor dat derden de Apparatuur niet beplakken en/of daarop anderszins zaken aanbrengen, ongeacht het feit of deze al dan niet van de Apparatuur kunnen worden verwijderd.

4.

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Catermaat, mag Apparatuur enkel door Catermaat worden verplaatst, behoudens de situatie dat Apparatuur op eenvoudige wijze door één persoon alleen kan worden verplaatst.
Wanneer uit de aard van de overeenkomst anderszins zou voortvloeien is Gebruiker, met inachtneming van de specifieke delen van deze voorwaarden, daartoe pas gerechtigd vanaf het moment dat Gebruiker alle uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.

5.

Gebruiker is niet gerechtigd de Apparatuur te verhuren, te vervreemden, aan een derde in gebruik te geven, in bewaring te geven en/of met (zekerheids)rechten te bezwaren. Wanneer uit de aard van de overeenkomst anderszins
zou voortvloeien is Gebruiker, met inachtneming van de specifieke delen van deze voorwaarden, daartoe pas gerechtigd vanaf het moment dat Gebruiker alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.

6.

Indien beslag op de Apparatuur wordt gelegd is Gebruiker, met inachtneming van de aard van de overeenkomst, de
specifieke deel van deze voorwaarden en totdat Gebruiker alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is
nagekomen, verplicht de beslaglegger per omgaande in kennis te stellen van de hoedanigheid van Catermaat ten
opzichte van de Apparatuur evenals Gebruiker Catermaat per omgaande van het op de Apparatuur gelegen beslag
in kennis dient te stellen.

7.

Catermaat is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande (schriftelijke) mededeling aan Gebruiker, om de Apparatuur te komen inspecteren. Gebruiker is verplicht de volledige medewerking te verlenen aan de inspectie, om deze
door Catermaat mogelijk te maken, waaronder, doch niet uitsluitend, het verschaffen van toegang tot de locatie waar
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de Apparatuur zich bevindt.
8.

Gebruiker is verplicht de Apparatuur vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst op eigen kosten afdoende en
adequaat te verzekeren, waarbij minimaal de nieuwwaarde van de Apparatuur zoals deze in de Overeenkomst is
opgenomen dient te worden verzekerd. Gebruiker is verplicht de polis van de afgesloten verzekering(en) binnen vijf
dagen na de inwerkingtreding aan Catermaat te laten toekomen.

9.

Voor het geval ter zake de Apparatuur een beroep op de door Gebruiker afgesloten verzekering(en) dien te worden
gedaan, verbindt Gebruiker zich het door de verzekeraar ter zake de Apparatuur uit te keren bedrag, rechtstreeks op
een door Catermaat aan te geven bankrekening te laten uitbetalen.

Artikel 6: Exclusiviteit en Assortiment
1.

Gebruiker is verplicht, ongeacht de aard van de overeenkomst, om het Assortiment exclusief bij Catermaat af te nemen / te kopen.

2.

Het is Gebruiker verboden om binnen zijn organisatie producten te verkopen c.q. aan te bieden al dan niet via automaten of andere wijzen van verkoop, welke producten Gebruiker via Catermaat kan afnemen dan wel producten die
daarop gelijken.

3.

Het Assortiment wordt de eerste keer in overleg tussen Catermaat en Gebruiker vastgesteld. Vervolgens onderzoekt
Catermaat de omloopsnelheid van het assortiment. Teneinde een maximale omloopsnelheid van het Assortiment te
realiseren is Catermaat gerechtigd om het Assortiment in het vervolg naar eigen vrijheid en inzicht aan te passen.
Dit behoeft niet de (voorafgaande) instemming van Gebruiker. Voor zover mogelijk zal Catermaat Gebruiker van
wijzigingen in het Assortiment in kennis stellen.

4.

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken zal Catermaat het Assortiment tijdens werkdagen tussen 08:00
uur en 17:00 uur op een met Gebruiker af te spreken dag/tijdstip bij Gebruiker aanleveren. Voor zover Gebruiker
wenst dat Catermaat extra assortiment aanlevert dan wel dit (extra) Assortiment buiten de reguliere dagen en tijden
aanlevert, is Catermaat gerechtigd een meerprijs bij Gebruiker in rekening te brengen berekend tegen het aantal
uren dat daarmee gemoeid is. Voor deze situatie hanteert Catermaat een uurtarief van € 35,= / uur (exclusief BTW).

5.

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken zal Catermaat de omvang van het door haar aan te leveren Assortiment naar gebruik aanleveren.

6.

Indien Partijen bij Overeenkomst een minimale afnameverplichting zijn overeengekomen zal Catermaat, wanneer zij
bij het aanleveren van het Assortiment zoals in artikel 6.5 omschreven, constateert dat Gebruiker niet zal voldoen
aan de minimale afnameverplichting, Gebruiker daarvan in kennis stellen. Het in kennis stellen van Gebruiker is echter géén verplichting van Catermaat.

7.

Voor zover Partijen bij Overeenkomst niet anders zijn overeengekomen, is de minimale afnameverplichting van het
Assortiment per maand en per afzonderlijk Apparaat bepaald.

8.

Wanneer Gebruiker de met Catermaat overeengekomen minimale afnameverplichting niet haalt, ongeacht de reden
daarvoor, is Gebruiker aan Catermaat verschuldigd een bedrag aan schade dat gelijk is aan 50% van de niet behaalde omzet van Catermaat, welke schade per Apparaat zal worden bepaald.
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9.

Bij niet nakoming van artikel 6.1 en artikel 6.2 verbeurt Gebruiker van rechtswege een direct opeisbare boete van
€ 1.000,= per keer dat Gebruiker de exclusiviteit van Catermaat niet respecteert. Naast voornoemde boete behoudt
Catermaat het recht om een vergoeding van de door haar geleden schade, onder meer in de vorm van omzetderving, van Gebruiker te vorderen. Wanneer Catermaat daartoe overgaat is Gebruiker verplicht deze schadevergoeding te voldoen.

Artikel 7: Prijswijzigingen assortiment
1.

Catermaat is gerechtigd de prijzen van het Assortiment en de daartoe behorende specifieke producten te allen tijde
te wijzigen. Catermaat stelt Gebruiker van deze prijswijziging(en) in kennis, waarna de prijswijzigingen in de maand
volgende op de mededeling van kracht worden.

2.

Gebruiker dient met de prijswijzigingen in te stemmen, mits het een stijging van 20% of meer betreft met de op dat
moment voor dat specifieke product gehanteerde prijs. Wanneer deze situatie zich voordoet en Gebruiker niet met
de prijswijziging instemt, is Catermaat gerechtigd het specifieke product door een ander product te vervangen, zonder dat dit iets afdoet aan de minimale afnameverplichting van Gebruiker.

3.

Indien de prijswijziging voortvloeit uit een wijziging van de grondstoffen van de producten en/of de inkoopwaarde
daarvan, dient Gebruiker de prijswijziging te accepteren, ongeacht of het een stijging van 20% of meer betreft.

4.

Prijswijzigingen en/of discussies ter zake prijswijzigingen van het Assortiment zijn aan de zijde van Gebruiker, behoudens instemming van Catermaat, geen reden de Overeenkomst te beëindigen en/of op te zeggen.

Artikel 8: Service
1.

Service betreft het verrichten van (preventief) onderhoud aan de Apparatuur.

2.

Catermaat biedt twee vormen van Service aan:
a. Standaard service inclusief:
- één (1) keer per jaar koel- en betalingssysteem reinigen;
- automaat afstellen en waterfilterpatroon bij koffieautomaten vervangen (de
kosten van het patroon en/of andere onderdelen die vervangen dienen te
worden, komen voor rekening van Gebruiker). Voorrijd- en/of
arbeidskosten komen te allen tijde voor rekening van Gebruiker.
b. Uitgebreide service inclusief :
- één (1) keer per jaar koel- en betalingssysteem reinigen;
- automaat afstellen en waterfilterpatroon bij koffieautomaten vervangen (de
kosten van het patroon en/of andere onderdelen die vervangen dienen te
worden, komen voor rekening van Gebruiker);
- voorrijd- en arbeidskosten bij storingen binnen de in artikel 9.5 genoemde
reguliere tijden (buiten de reguliere tijden of wanneer er geen sprake van
een storing is, zijn deze kosten voor rekening van Gebruiker);
- onderdelen bij storingen.

3.

Wanneer Gebruiker een van de in artikel 8.2 genoemde vormen van service kiest, gaat Gebruiker, voor zover niet
anders schriftelijk bij Overeenkomst overeengekomen, een serviceovereenkomst met Catermaat aan voor een periode van vijf (5) jaren, ingaande op het moment van plaatsing van de Apparatuur. Na verloop van deze termijn van
vijf (5) jaren, dan wel in afwijking hiervan de termijn die partijen bij Overeenkomst zijn overeengekomen, wordt de
serviceovereenkomst van rechtswege beëindigd. Catermaat hoeft dienaangaande derhalve geen enkele handeling
te verrichten. Slechts wanneer partijen anders overeenkomen, zal de serviceovereenkomst na de periode van vijf
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(5) jaren, dan wel in afwijking hiervan de termijn die partijen bij Overeenkomst zijn overeengekomen, doorgang vinden.
4.

Wanneer Gebruiker een van de in artikel 8.2 genoemde vormen van service kiest, zal Catermaat de service op een
nader met Gebruiker overeen te komen dag en tijdstip verrichten.

5.

De kosten gemoeid met de in artikel 8.2 genoemde service worden bij Overeenkomst met Gebruiker overeengekomen en worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, maandelijks door Catermaat bij Gebruiker gefactureerd.

6.

Catermaat is gerechtigd de kosten van de service te wijzigen. Gebruiker dient met deze prijswijzigingen in te stemmen, behoudens de situatie dat het een stijging van 10% of meer betreft. Wanneer Gebruiker daarmee niet instemt,
is Gebruiker nadat redelijkerwijze geen overeenstemming met Catermaat kan worden bereikt, gerechtigd de service
te beëindigen.

7.

Catermaat hoeft de service niet zelf te verrichten, maar kan deze door een door haar te kiezen derde laten verrichten. Gebruiker heeft daarin geen inspraak. Gebruiker dient Catermaat en/of deze derde in staat te stellen om de
service te verrichten.

8.

De in artikel 8.3 genoemde serviceovereenkomst kan een andere looptijd hebben dan de Overeenkomst. Het vroegtijdig beëindigen van de service door Gebruiker, anders dan de in artikel 8.6 genoemde situatie, is niet mogelijk..

9.

Gebruiker kan bij Overeenkomst besluiten géén service met Catermaat af te sluiten.

10. Oneigenlijk gebruik / molest valt niet onder Service. In geval Catermaat of de door Catermaat in te schakelen derde
constateert dat er sprake is van oneigenlijk gebruik / molest aan de Apparatuur, dient Gebruiker alle door Catermaat
in dat kader gemaakte en/of nog te maken kosten, voorrijdkosten, uurloon, overige herstel- en/of vervangingskosten,
volledig te vergoeden op eerste verzoek van Catermaat, ongeacht de van toepassing zijnde serviceovereenkomst.

Artikel 9: Storingen
1.

Catermaat biedt hulp bij storingen in de Apparatuur.

2.

De kosten die Catermaat in geval van (het verhelpen van) storingen maakt komen, zolang dit binnen de in artikel 9.5
genoemde tijden geschiedt, voor rekening van Catermaat wanneer er sprake is van uitgebreide service. In de overige situaties en/of wanneer de overeenkomst voor uitgebreide service is beëindigd, komen de kosten volledig voor
rekening van Gebruiker. Indien geconstateerd wordt dat een mankement aan de Apparatuur geen storing is in het
kader van een technisch mankement, het gevolg van oneigenlijk gebruik / molest, geldt de situatie omschreven in
artikel 8.10.

3.

Storingen kunnen op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur bij Catermaat zowel telefonisch als schriftelijk worden gemeld bij de contactpersoon storingen en via de contactgegevens zoals neergelegd in de Overeenkomst. Een
storing geldt pas als gemeld nadat een door de contactpersoon storingen schriftelijk verzonden ontvangstbevestiging (dus géén automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging) naar Gebruiker is verzonden.

4.

Catermaat streeft ernaar om storingen die op een werkdag vóór 12.00 uur zijn gemeld, nog diezelfde dag te verhelpen en storingen die op een werkdag na 12.00 uur zijn gemeld de volgende dag te verhelpen. Bij storingen die op
vrijdag worden gemeld wordt ernaar gestreefd deze de volgende maandag te verhelpen.
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5.

Catermaat is niet verplicht om storingen buiten werkdagen en/of op werkdagen vóór 08.00 uur en na 17.00 uur te
verhelpen.

6.

Voor zover Gebruiker verzoekt dat een storing buiten de in artikel 9.5 genoemde tijden wordt verholpen, is Catermaat gerechtigd ieder uur dat met het verhelpen van de storing is gemoeid, een uurloon ad € 40,= (exclusief BTW)
bij Gebruiker in rekening te brengen.

Artikel 10: Onderhoud
1.

Het onderhoud kan op twee wijzen worden ingevuld:
a. Gebruiker kan bij Overeenkomst ervoor opteren om het onderhoud door Catermaat te laten verrichten, op een
met Gebruiker overeen te komen frequentie, inhoudende dat Catermaat op de overeengekomen frequentie de
Apparatuur zal vullen en zal reinigen.
b. Gebruiker kan bij Overeenkomst ervoor opteren om het onderhoud door een eigen medewerker te laten verrichten, in welk geval Gebruiker zelf zorgdraagt voor het reinigen en vullen van de Apparatuur. Catermaat draagt in
dat geval zorg voor het aanleveren van het assortiment.

2.

Met gezamenlijke instemming van partijen kan de frequentie van artikel 10 lid 1 sub a worden gewijzigd, wanneer
deze ontoereikend blijkt te zijn dan wel te ruim omvattend. Voor zover de bedoelde wijziging redelijkerwijze een vermeerdering dan wel vermindering van de prijs van het onderhoud tot gevolg heeft, wordt deze in de praktijk doorgevoerd. Voor zover partijen een minimale afnameverplichting zijn overeengekomen, blijft deze verplichting ongewijzigd bestaan, zelfs wanneer zich een wijziging in de (frequentie) van onderhoud voordoet.

3.

De met het in artikel 10 lid 1 bedoelde onderhoud gemoeide prijzen, worden bij Overeenkomst met Gebruiker overeengekomen. De overeengekomen prijzen worden per maand, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bij Gebruiker gefactureerd vanaf het moment dat de Apparatuur is geplaatst.

4.

Wanneer Gebruiker voor een onderhoudsovereenkomst door eigen medewerker kiest zal Catermaat de verantwoordelijke medewerker(s) eenmalig, direct na plaatsing van de Apparatuur, instrueren over het gebruik, bijvullen en reinigen van de automaten. Deze bedoelde training is eenmalig. Voor zover Gebruiker nogmaals een training voor de
verantwoordelijke mewerker(s) wenst, kan deze in overleg met en tegen betaling van Gebruiker aan Catermaat,
door Catermaat worden uitgevoerd. Gebruiker is verplicht om bij vervanging van de verantwoordelijke medewerker(s), dit bij Catermaat te melden en voor deze nieuwe verantwoordelijke medewerker(s) een training van Catermaat in te plannen. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Gebruiker.

Artikel 11: Kosten, betaalwijze opschorting en verrekening
1.

De tussen Catermaat en Gebruiker voor het gebruik van de Apparatuur bij Overeenkomst overeengekomen
prij(s)(zen) word(t)(en), tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maandelijks bij Gebruiker per factuur in rekening
gebracht.

2.

De kosten voor het gebruik van de Apparatuur aan de zijde van Gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van elektriciteit en/of water, komen volledig voor rekening van Gebruiker.

3.

Facturen van Catermaat dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden betaald op de door Catermaat
op de factuur aangegeven betaalwijze. Bij uitblijven van een tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim.
Het verzenden van een ingebrekestelling is derhalve niet noodzakelijk.
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4.

Wanneer Gebruiker in verzuim is, Gebruiker van rechtswege buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag aan Catermaat verschuldigd. De berekening daarvan geschiedt volgens de volgende staffel:
a. 15% over de eerste € 2.500,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
b. 10% over de volgende € 2.500,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
c. 5% over de volgende € 5.000,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
d. 1% over de volgende € 190.000,= van het bedrag van de hoofdsom van de vordering;
e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom van de vordering met een maximum van € 6.775,=

5.

Wanneer Gebruiker nalaat een achterstand bij Catermaat in te lopen en Catermaat voor het incasseren van haar
vordering op Gebruiker de hulp van een derde dient in te schakelen, is Gebruiker aansprakelijk voor en verplicht om,
alle door deze derde ten behoeve van het incasseren van de bedoelde vordering gemaakte en bij Catermaat in rekening gebrachte kosten, in de breedste zin des woords, te vergoeden.

6.

Indien Gebruiker in verzuim is met zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, is Catermaat gerechtigd,
zonder voorafgaande mededeling aan Gebruiker en voor rekening en risico van Gebruiker, haar uit de Overeenkomst jegens Gebruiker voortvloeiende verplichtingen op te schorten, totdat Gebruiker al haar verplichtingen jegens
Catermaat is nagekomen.

7.

Het recht van opschorting is aan de zijde van Gebruiker uitgesloten.

8.

Voor zover Gebruiker een vordering op Catermaat zou hebben, is Gebruiker, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Catermaat, niet bevoegd deze vordering te verrekenen met een vordering van Catermaat op Gebruiker.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1.

Vanaf het moment van plaatsing van de Apparatuur is Gebruiker in de ruimste zin des woords verantwoordelijk voor
de Apparatuur.

2.

Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die aan de Apparatuur wordt toegebracht door onder meer oneigenlijk
gebruik en/of molest dan wel welke door verlies (op welke wijze dan ook) of diefstal van de Apparatuur ontstaat, ongeacht het feit of deze schade het gevolg is van opzet en/of (grove) schuld van Gebruiker of een derde dan wel ongeacht of deze schade door Gebruiker en/of een derde is veroorzaakt al dan niet door oneigenlijk gebruik.

3.

Door ondertekening van de Overeenkomst vrijwaart Gebruiker Catermaat van aansprakelijkstellingen van derden ter
zake de vergoeding van schade, zowel direct als indirect, die derden hebben geleden en/of zullen lijden en/of aan
goederen van derden is toegebracht, ten gevolge van het (onjuist) gebruik van de Apparatuur en/of ten gevolge van
beschadiging(en) daarvan.

4.

Catermaat kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade van Gebruiker dan ook, noch directe, noch
indirecte, noch materiële, noch immateriële schade, ongeacht de reden van het ontstaan daarvan, dus ongeacht het
feit of deze schade veroorzaakt wordt door, doch niet beperkt is tot, het gebruik, storing, beschadiging en/of vernieling van de Apparatuur en/of het niet kunnen nakomen van Catermaat van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen om welke reden dan ook, behoudens de situatie dat er sprake is van opzet of grove schuld van Catermaat of haar leidinggevenden.
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5.

Voor zover geoordeeld zou worden dat Catermaat toch aansprakelijk is voor schade van Gebruiker of een derde,
kan Catermaat niet voor een groter schadebedrag worden aangesproken dan het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 13: Overmacht / Force Majeure
1.

In het kader van dit Artikel 13, wordt “Overmacht / Force Majeure” omschreven als een gebeurtenis waarvoor Catermaat niet door Gebruiker op nakoming en/of schade kan worden aangesproken, waaronder, doch niet uitsluitend de
volgende gebeurtenissen en omstandigheden horen:
a.

b.

c.
d.
e.
f.

oorlogshandelingen (al dan niet officieel verklaard), gewapende conflicten, maatschappelijke onrust of opstand,
blokkades, embargo’s, rellen, sabotage, opzettelijk toegebrachte schade, terrorisme of gerichte dreigementen
van die handelingen of gebeurtenissen, of omstandigheden als gevolg van die handelingen of gebeurtenissen;
staking, vertragingsacties, buitensluiting of andere fabrieksonrust of arbeidsconflicten (ongeacht of dit het personeel is van Catermaat dat hierdoor verhinderd wordt te werken, of een andere partij), of door in gebreke blijven
van leveranciers of van onderaannemers;
epidemieën of pest;
brand, aardbeving, cycloon, storm, overstroming, droogte, blikseminslag, storm, stormwaarschuwingen, slechte
navigatie- en vaaromstandigheden, of andere natuurlijke omstandigheden;
instorten, brand, bevriezing, explosie, mechanische storing of andere oorzaak met als gevolg gehele of gedeeltelijke stillegging van de apparatuur van Catermaat;
wetswijziging, beperkende overheidsmaatregelen of andere acties (of uitblijven daarvan) door een regering binnen wiens jurisdictie de Overeenkomst en Partijen vallen;

waardoor het Catermaat volledig of gedeeltelijk onmogelijk wordt te voldoen aan haar contractuele verplichtingen en
waarbij de niet-nakoming van deze verplichtingen door Catermaat niet redelijkerwijze had kunnen worden voorkomen of afgewend.
2.

Indien Catermaat als gevolg van Force Majeure niet in staat is, geheel of gedeeltelijk, aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, maakt zij daarvan zo spoedig mogelijk melding bij Gebruiker. De verplichtingen van Catermaat worden opgeschort, zolang als de periode waarin de omstandigheden van de Force Majeure voortduren, te
vermeerderen met de periode die Catermaat nadien redelijkerwijze nodig heeft om de toestand van voor de Force
Majeure weer te herstellen.

3.

Catermaat zal het redelijkerwijze mogelijke doen, zonder dienaangaande enige verplichting op zich te nemen, om
Gebruiker zo min mogelijk van de overmachtssituatie te laten merken.

4.

In geval van een overmachtssituatie is Catermaat niet aansprakelijk voor schade van Gebruiker. Verder is dit geen
reden tot het ontbinden van de Overeenkomst. Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt is gebruiker enkel gerechtigd om het assortiment tijdelijk, na voorafgaande schriftelijke instemming, bij een
derde af te nemen, welke toestemming direct vervalt op het moment Catermaat aan Gebruiker kenbaar maakt haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst te hervatten.
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Artikel 14: Ontbinding
1.

Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij:
a. de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en dienaangaande in verzuim is. De partij
die zijn verplichtingen niet nakomt dient een redelijke termijn, van minimaal veertien dagen, te krijgen om de
Overeenkomst alsnog na te komen, bij gebreke waarvan de andere partij tot ontbinding van de Overeenkomst
kan overgaan;
b. in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, dan wel dienaangaande een verzoekschrift
indient of, in geval van faillissement een verzoekschrift door een derde wordt ingediend. In dit geval kan ontbinding per ommegaande plaatsvinden;
c. haar bedrijfsactiviteiten staakt dan wel op een andere wijze blijk geeft van het feit dat de uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet meer zal / kan nakomen. In dit geval kan ontbinding per ommegaande
plaatsvinden.

2.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst is Catermaat gerechtigd de Apparatuur en/of het (resterende) Assortiment direct bij Gebruiker terug te halen.

3.

Indien de ontbinding van de Overeenkomst aan Gebruiker te wijten is:
a. komen de met het ophalen van de Apparatuur gemoeide kosten volledig voor rekening van Gebruiker.
b. is Gebruiker verplicht in de vorm van schadevergoeding aan Catermaat te vergoeden de kosten die Catermaat
in het kader van de Overeenkomst met Gebruiker heeft gemaakt, waaronder, doch niet uitsluitend kosten ter
zake producten die besteld zijn, maar ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst niet meer worden
geleverd en/of niet door derden kunnen worden gebruikt of aan derden kunnen worden overgedragen, mits
partijen anders schriftelijk overeenkomen.
c. Is Gebruiker verplicht de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst door Catermaat geleden omzetderving in de vorm van schadevergoeding te betalen, mits partijen anders schriftelijk overeenkomen.

4.

Ongeacht de reden voor de ontbinding van de Overeenkomst, blijft Gebruiker verplicht de Apparatuur als een goed
Gebruiker betaamt, onder meer zoals omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden, te beheren en verzorgen en
verzekerd te houden totdat de Apparatuur door Catermaat is opgehaald.

5.

Het niet aanwezig zijn van de juiste aansluitingen op de locatie, zoals bedoeld in artikel 5.2 van deze voorwaarden,
is géén reden voor het ontbinden van de Overeenkomst door Gebruiker.

Artikel 15: Diversen
1.

Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst, behoudens de expliciet in deze voorwaarden genoemde wijzigingen, worden slechts na voorafgaand overleg en voorafgaande schriftelijke instemming van partijen van kracht.

2.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catermaat is Gebruiker niet gerechtigd bevoegdheden,
(voor)rechten en actiën/vorderingen uit de Overeenkomst aan (een) derde(n) over te dragen.

3.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catermaat is Gebruiker evenmin gerechtigd (een) derde(n) in
diens plaats van de Overeenkomst te laten treden.

4.

Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden onverbindend zou
blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht. Catermaat en Gebruiker verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en
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die zo min mogelijk – met inachtneming van de strekking van de Overeenkomst en van toepassing zijnde voorwaarden – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
5.

Catermaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De eenzijdig gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf het moment van wijziging op de Overeenkomst van toepassing.

6.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker, wijst Catermaat uitdrukkelijk van de hand.
Voor zover er onduidelijkheid bestaat over de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van Catermaat te allen tijde over de voorwaarden van Gebruiker.

7.

Door het aangaan van een Overeenkomst met Gebruiker, neemt Catermaat niet meer verplichtingen op zich dan de
verplichtingen die, met inachtneming van deze voorwaarden, uit de afspraken voortvloeien.

8.

Indien Catermaat niet steeds de strikte naleving van deze algemene en specifieke voorwaarden verlangt, betekent
dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Catermaat in enigerlei mate het recht vrijgeeft om
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden door Gebruiker te verlangen.

9.

De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te vinden op de website van Catermaat: www.catermaat.nl.

Artikel 16: Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
1.

De Overeenkomst en algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

2.

Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden, zullen in eerste
aanleg worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN DEEL A: HUUR OF BRUIKLEEN
Artikel 17: Toepassingsgebied
1.

De specifieke voorwaarden deel A van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in artikel 1.1 sub a genoemde
overeenkomsten alsmede op de situatie dat Apparatuur “om niet” in gebruik wordt gegeven.

Artikel 18: Duur en opzegging
1.

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken worden Overeenkomsten, ongeacht of zij om niet zijn, aangegaan
voor een periode van vijf (5) jaar, ingaande op het moment van de in de Overeenkomst opgenomen ingangsdatum,
dan wel bij gebreke daarvan de dag waarop de Overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

2.

Na het verstrijken van de in artikel 18.1 bedoelde termijn wordt de Overeenkomst, behoudens beëindiging daarvan
door opzegging op de in artikelen 18.3 en 18.4 genoemde wijze, van rechtswege voortgezet voor een aansluitende
periode van telkens één (1) jaar.
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3.

Beëindiging van deze Overeenkomst vindt plaats door opzegging daarvan door Gebruiker tegen het einde van de
lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.

Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 19: Service en storingen
1.

Dit artikel betreft een aanvulling op artikel 8 van deze voorwaarden.

2.

Wanneer Gebruiker geen serviceovereenkomst met Catermaat sluit, dan wel wanneer de serviceovereenkomst is
geëindigd, is Gebruiker desondanks verplicht om minimaal eenmaal per jaar service aan de Apparatuur te laten verrichten.

3.

Zonder andersluidende voorafgaande schriftelijke instemming door Catermaat, is Gebruiker niet gerechtigd service
door een andere partij dan Catermaat of een door Catermaat in te schakelen / aan te wijzen derde te laten verrichten.

4.

Wanneer Gebruiker geen Serviceovereenkomst met Catermaat aangaat, komen alle kosten van de service waaronder, doch niet uitsluitend, voorrijdkosten, uurloon, kosten van storingen en de kosten voor het vervangen van onderdelen, volledig voor rekening van Gebruiker.

5.

Wanneer Gebruiker nalaat de verplichtingen uit artikel 19.2 en 19.3 na te komen, neemt Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid ter zake de verzorging en het onderhoud van de Apparatuur op zich. Verder verbeurt Gebruiker
per keer dat Gebruiker nalaat bedoelde verplichtingen na te komen een direct in volle omvang opeisbare boete van
€ 1.000,=. Daarnaast is Gebruiker jegens Catermaat aansprakelijk voor het vergoeden van schade die Catermaat
lijdt en/of heeft geleden en/of zal lijden doordat de Apparatuur niet dan wel verkeerd is onderhouden en/of niet de
juiste onderdelen (waarbij merk eveneens van belang is) in de Apparatuur zijn verwerkt. Deze schade omvat in ieder
geval de kosten die Catermaat genoodzaakt is te maken teneinde de Apparatuur te herstellen, dan wel wanneer dat
niet mogelijk blijkt, wordt de schade gelijkgesteld aan de kosten van nieuwe Apparatuur.

6.

Voor zover de Overeenkomst (vroegtijdig) eindigt al dan niet door ontbinding en dit is toe te rekenen aan gedragingen van Gebruiker, is Gebruiker, met inachtneming van artikel 8.3 en 8.8. van deze voorwaarden verplicht zijn verplichtingen ter zake de service na te komen totdat de looptijd van artikel 8.3 van deze voorwaarden is verstreken.
Voor zover Gebruiker deze verplichting eerder beëindigd wenst te zien, is dat enkel mogelijk wanneer Gebruiker alle
schade die Catermaat daardoor lijdt en/of zal lijden, vergoedt.

7.

De verplichting van artikel 19.2 en 19.3 eindigt op het moment dat de Overeenkomst eindigt en de Apparatuur bij
Gebruiker is opgehaald.

Artikel 20: Onderhoud
1.

Dit artikel betreft een aanvulling op artikel 10 van deze voorwaarden.

2.

De duur van het onderhoud is verbonden aan de duur van de Overeenkomst, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.
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Artikel 21: Derdenbeding / Rechten
1.

Door het plaatsen van de Apparatuur verkrijgt Gebruiker slechts een gebruiksrecht van de Apparatuur. Zonder andersluidende afspraken vindt door plaatsing van de Apparatuur dus géén overdracht van andere rechten van Catermaat en/of derden aan de Gebruiker plaats. Afhankelijk van de aard van de Overeenkomst vindt een overdracht van
rechten en/of eindiging van het gebruiksrecht, plaats op het moment dat Gebruiker al zijn verplichting voortvloeiende
uit de Overeenkomst is nagekomen.

2.

Voor zover de aard van de Overeenkomst dat toelaat, is Catermaat gerechtigd gedurende de Overeenkomst haar
daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen, waaronder, doch niet uitsluitend, rechten op de Apparatuur, aan
derden over te dragen en/of de Apparatuur met (zekerheids)rechten te (laten) bezwaren, zonder dat daarvoor de
voorafgaande schriftelijk instemming van Gebruiker voor nodig is.

3.

Gebruiker dient rechten van derden, beperkt tot eigendomsrechten en pandrechten, op de Apparatuur en/of overige
zaken van Catermaat te allen tijde te respecteren. Wanneer deze derden een beroep op de voornoemde rechten
doen, dient Gebruiker daaraan medewerking te verlenen, zelfs wanneer dit de afgifte van de Apparatuur aan de
derde betekent. Gebruiker stelt Catermaat onverwijld in kennis van het verzoek van de derde aan Gebruiker.

Artikel 22: Verplichtingen Gebruiker
1.

Indien de Apparatuur op enig moment niet (naar behoren) dan wel in geval van schade aan de Apparatuur maakt
Gebruiker daarvan direct na constatering van het niet functioneren / de schade melding bij Catermaat. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming en/of aanwijzingen van Catermaat is Gebruiker niet gerechtigd iets ter zake de
niet functionerende / beschadigde Apparatuur te ondernemen.

2.

Gebruiker is niet gerechtigd herstelwerkzaamheden en/of andere bewerkingen aan de Apparatuur te verrichten
en/of door derden te laten verrichten, zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Catermaat.

Artikel 23: Diversen
1.

Indien Partijen bij Overeenkomst een minimale afnameverplichting zijn overeengekomen en wanneer Gebruiker
deze overeengekomen minimale afnameverplichting voor een achtereenvolgende periode van twee maanden niet
haalt, is Catermaat gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen en kan Catermaat overgaan tot het terughalen van de Apparatuur, zonder dat aan de zijde van Gebruiker een recht op schadevergoeding ontstaat en/of aan
de zijde van Catermaat een terugbetalingsverplichting ontstaat ter zake van Gebruiker ontvangen gelden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN DEEL B: KOOP
Artikel 24: Toepassingsgebied
1.

De specifieke voorwaarden deel B van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in artikel 1.1 sub b genoemde
overeenkomsten.
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Artikel 25: Eigendomsvoorbehoud
1.

Catermaat behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Gebruiker alle
uit de Overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen jegens Catermaat heeft voldaan.

2.

In geval Catermaat een beroep op het eigendomsvoorbehoud doet wordt de Overeenkomst, met inachtneming van
de bepalingen van artikel 14, als ontbonden beschouwd.

Artikel 26: Service
1.

Dit artikel betreft een aanvulling op artikel 8 van deze voorwaarden.

2.

Voor zover Gebruiker geen serviceovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 van deze voorwaarden, met
Catermaat aangaat, is Gebruiker alsnog verplicht de Apparatuur minimaal eenmaal per jaar door Catermaat dan wel
door een door Catermaat in te schakelen derde te laten verrichten. Alle daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van Gebruiker.

3.

Wanneer Gebruiker de verplichting uit artikel 26.2 van deze voorwaarden niet nakomt, neemt Gebruiker alle risico’s
ter zake de Apparatuur volledig voor zijn eigen rekening en vervalt het recht van Gebruiker om een beroep op welke
vergoeding ter zake de Apparatuur dan ook van Catermaat te vorderen.

Artikel 27: Onderhoud en Assortiment
1.

Dit artikel betreft een aanvulling op artikelen 8 en 10 van deze voorwaarden.

2.

Het volledig voldoen van de koopsom van de Apparatuur aan Catermaat, ontslaat Gebruiker niet van de in artikel 6
opgenomen exclusiviteit ter zake het afnemen van het assortiment.

3.

Voor zover partijen bij Overeenkomst niet anders schriftelijk zijn overeengekomen, is het onderhoud, zoals omschreven in artikel 10, (hierna te noemen “overeenkomst tot onderhoud”), ongeacht of dit onderhoud door Catermaat wordt verricht dan wel door een eigen medewerker, aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar, ingaande op
het moment dat de Apparatuur is geplaatst.

4.

Na het verstrijken van de in artikel 27.3 bedoelde termijn wordt de overeenkomst ter zake het onderhoud, behoudens beëindiging daarvan door opzegging op de in artikelen 27.5 en 27.6 genoemde wijze, van rechtswege voortgezet voor een aansluitende periode van telkens één (1) jaar.

5.

Beëindiging van de overeenkomst ter zake het onderhoud vindt plaats door opzegging daarvan door Gebruiker tegen het einde van de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

6.

Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.

7.

Partijen zullen de duur van de exclusieve verplichting van artikel 6 bij Overeenkomst vastleggen.

8.

Beëindigen van de overeenkomst ter zake het onderhoud kan niet plaatsvinden zolang Gebruiker niet volledig heeft
voldaan aan zijn verplichting tot het betalen aan Catermaat van de volledige koopprijs van de Apparatuur. Wanneer
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Gebruiker de hiervoor bedoelde betalingsverplichting volledig is nagekomen, heeft de beëindiging van de overeenkomst tot onderhoud niet tot gevolg dat deze koop wordt teruggedraaid. Deze verkoop blijft alsdan in stand.

Artikel 28: Garantie
1.

Op de Apparatuur rust een garantieperiode ter zake defecten van technische aard, fabricagefouten, defecten aan
het materiaal of aan de mechanische en elektronische componenten die zich aan de Apparatuur voordoen en die
niet het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of molest. Voor zover deze garantieperiode niet in de Overeenkomst is
gemeld, bedraagt deze 24 maanden, vanaf het moment van levering van de Apparatuur aan Gebruiker.

2.

Wanneer Gebruiker de verplichtingen van artikel 26.2 en 26.3 niet nakomt, dan wel wanneer Gebruiker een reparatie aan de Apparatuur laat verrichten door een ander dan Catermaat of een door Catermaat in te schakelen derde,
is de garantiebepaling niet meer van toepassing en komt deze van rechtswege te vervallen.

3.

In geval Gebruiker bij storing en/of schade aan de apparatuur Catermaat daarvan niet direct in kennis stelt en/of een
derde herstelwerkzaamheden aan de Apparatuur laat verrichten, komt het risico daarvan volledig voor rekening van
Gebruiker en vervalt verder de garantie van rechtswege.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN DEEL C: OVEREENKOMST TER AANVULLING OP LEASEOVEREENKOMSTEN
Artikel 29: Toepassingsgebied
1.

De specifieke voorwaarden deel C van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in artikel 1.1 sub c genoemde
overeenkomsten.

Artikel 30: Onderhoud en Assortiment
1.

De exclusieve verplichting van artikel 6 geldt ter zake alle Apparatuur die Gebruiker bij The Lease Factory, handelend onder de naam Catermaat Leasing, leaset.

2.

Voor zover partijen bij Overeenkomst niet anders zijn overeengekomen, is het onderhoud, zoals omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden, (hierna te noemen “overeenkomst tot onderhoud”), ongeacht of dit onderhoud door
Catermaat wordt verricht dan wel door een eigen medewerker, aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar, ingaande op het moment dat de Apparatuur is geplaatst.

3.

Na het verstrijken van de in artikel 30.2 bedoelde termijn wordt de overeenkomst ter zake het onderhoud, behoudens beëindiging daarvan door opzegging op de in artikelen 30.4 en 30.5 genoemde wijze, van rechtswege voortgezet voor een aansluitende periode van telkens één (1) jaar.

4.

Beëindiging van de overeenkomst ter zake het onderhoud vindt plaats door opzegging daarvan door Gebruiker tegen het einde van de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

5.

Opzegging dient Schriftelijk te geschieden.
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6.

Partijen zullen de duur van de exclusieve verplichting van artikel 6 bij Overeenkomst vastleggen.

7.

Het eerder beëindigen van de leaseovereenkomst doet derhalve niets af aan de verplichting van Gebruiker ter zake
het Onderhoud en het Assortiment. Gebruiker is verplicht de schade die Catermaat in dat kader lijdt, volledig te vergoeden. De schade van Catermaat omvat de resterende looptijd van het Onderhoud en/of de omzetderving die zij
door het vroegtijdig beëindigen van de leaseovereenkomst ondervindt.

Artikel 31: Service
1.

Dit artikel betreft een aanvulling op artikel 8 van deze voorwaarden.

2.

Voor zover Gebruiker geen serviceovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 van deze voorwaarden, met
Catermaat aangaat, is Gebruiker volledig verantwoordelijk voor de service ter zake de Apparatuur. Voor zover Gebruiker geen service aan de Apparatuur laat verrichten, geschiedt dit volledig voor zijn eigen rekening en risico.
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