Onderhoudsovereenkomst beregeningsinstallaties .
De ondertekenden :
- Stefirrigations Schouwvelden 25 – 2860 Sint-Katelijne-Waver
en
- Dhr. Van Aken Schouwvelden 25 – 2860 Sint-Katelijne-Waver
Verklaren hiermee het navolgende te zijn overeengekomen :
1.

Stefirrigations neemt op zich het ( periodiek ) onderhoud aan de beregeningsinstallatie
van Dhr. Van Aken te verzorgen op de hieronder overeengekomen eisen en voorwaarden .
Keuze Servive : “ Gold Service “ ( start-up , mid-seizoen , vorstvrij maken installatie ).
De kosten voor het onderhoud zijn € 100,00 ( excl. Btw 21 % ).

2. Het periodiek onderhoud zal plaatsvinden dat een preventieve werking ten gevolge heeft.
3. Het periodiek onderhoud zal uitgevoerd worden volgens de vermelde werken op pagina 2
van deze overeenkomst .
4. De kosten voor het onderhoud van de beregeningsinstallatie worden berekend per
kalenderjaar .
5. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van één jaar, twee jaar of vijf jaar .
6. De betaling zal gebeuren bij vooruitbetaling, na ontvangst van de ondertekende
onderhoudsovereenkomst .
7. Voor een vlotte werking van zowel de onderhoudswerkzaamheden als ingeval van storing :
het is noodzakelijk dat er steeds iemand aanwezig is, zodat Stefirrigations toegang
heeft tot de tuin en de ruimte waar de technische installatie staat .
8. Te vervangen en/of de te gebruiken materialen zijn niet in de kostprijs van de
onderhoudsovereenkomst inbegrepen. Deze worden apart verrekend aan € 41,00/werkuur
en de wisselstukken worden verrekend aan onze eenheidsprijzen . Garantiegevallen
uitgesloten .
9. Stefirrigations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van fouten en/of
gebreken, welke bij een redelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet
waarneembaar zijn of een gevolg zijn van slijtage van de installatie . Evenmin kan
Stefirrigations aansprakelijk worden gesteld voor storingen, fouten en/of gebreken en
de gevolgen daarvan, indien één en ander gevolg is van onachtzaamheid van de
opdrachtgever of van personen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is .
10. Er wordt op voorhand telefonisch of via mail een afspraak gemaakt door Stefirrigations .
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Lijst van onderhoudswerkzaamheden :
Opstarten van de installatie :
 het nazien van de druk van de drukketel en optimaliseren .
 het opstarten van de pompinstallatie .
 de pomp testen op capaciteit en werkdruk .
 het langzaam vullen van de hoofdleiding van de beregeningsinstallatie .
 de zuigleiding controleren op lekkages , zo nodig herstellen .
 de persleiding controleren op eventuele lekkages, zo nodig herstellen .
 de magneetventielen controleren op goede werking , zo nodig herstellen .
 de sproeiers op de juiste werking ( reikwijdte , draaihoek , dichtingen ) controleren , zo
nodig vervangen of herstellen .
 het controleren van de druppelslangen, zo nodig herstellen .
 de beregeningsautomaat op juiste werking controleren ; desgewenst het aanpassen van
het programma of instellen van het programma .
 het vervangen van de batterij van de beregeningsautomaat ( voor stroomuitval bij
stroomonderbreking ) .
 het testen van de regenvoeler .
 de transportkosten .
 de eventuele herstellingen worden verrekend aan € 41,00/manuur en de wisselstukken aan
onze eenheidsprijzen .
Winterklaar maken van de installatie :
 het afsluiten van de watertoevoer voor de beregeningsinstallatie .
 het uitschakelen van de pompinstallatie of pomp . Het aflaten van de centrifugaal pomp .
( afhankelijk type installatie ) .
 het uitblazen van de leidingen , sproeiers , kranen en druppelslangen die op de installatie
zijn aangesloten met perslucht via compressor .
 algemene controle van de installatie op eventuele gebreken, zo nodig herstellen .
 bij gebreken worden de desbetreffende onderdelen vervangen aan onze eenheidsprijzen .
 Let wel : er kunnen geen grote herstellingen uitgevoerd worden op de dag van het
vorstvrij maken . De gebreken worden genoteerd en kunnen hersteld worden bij het
opstarten van uw beregeningsinstallatie in het voorjaar .
Mid-seizoen check-up van de installatie :
 dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd zoals bij het opstarten van de installatie .
 de eventuele herstellingen worden verrekend aan € 41,00/manuur en de wisselstukken aan
onze eenheidsprijzen .
Wij staan uiteraard steeds ter beschikking voor het verstrekken van alle bijkomende inlichtingen
De overeenkomst is geldig voor het jaar 2013 .
Voor akkooord
Voor akkoord
Stef Van Aken
Dhr. Van Aken
Stefirrigations
Datum : ……/……/2013 .
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