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Voorwaarde SKL keuring
Artikel1

De Opdrachtgever biedt zijn apparatuur zoals gespecificeerd in artikel 12 gedurende
op de artikel 11 genoemde datum aan.

Artikel 2

de keuring zal door het Keuringsbedrijf worden uitgevoerd op de bovengenoemde
locatie van het Keuringsbedrijf of indien anders op de in artikel 1 genoemde locatie.

Artikel 3

De keuring wordt door het Keuringsbedrijf uitgevoerd overeenkomstig het geldende
SKL keuringsbepalingen.

Artikel 4

De Opdrachtgever heeft kennis kunnen nemen van deze keuringsbepalingen incl. de
redenen, op grond waarvan keuring kan worden geweigerd.

Artikel 5

het overeengekomen keuringstarief is:
a) Starttarief €55,-- + uurtarief € 56,-- X aantal manuren
b) Eventuele transport kost zoals overeen gekomen

Artikel 6

Het Keuringsbedrijf verklaart dat zij een door de SKL erkend keuringsbedrijf is en de
keurring laat verrichten door een keurmeester die in het bezit is van een geldig
certificaat “Erkend keurmeester SKL”

Artikel 7

Tijdens het uitvoeren van de keuringen resp. het demonteren, monteren van
aanwezige en/of nieuwe onderdelen zijn de reparatievoorwaarden van het
Keuringsbedrijf van toepassing. (Fedecom voorwaarden)

Artikel 8

Hoewel de keuring vanzelfsprekend met de meeste zorg zal worden uitgevoerd, kan
het Keuringsbedrijf slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die
opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan het
Keuringsbedrijf toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in
aanmerking die schade waartegen het Keuringbedrijf verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 9

Opdrachtgever vrijwaart het Keuringsbedrijf voor alle aanspraken van derden ter zake
van de vergoeding van kosten en schade wegens eventuele door het Keuringsbedrijf
bij de keuring van de apparatuur gemaakte fouten.

Artikel 10

De Opdrachtgever is verplicht de tijdens het uitvoeren van de keuring gebruikte
vloeistof retour te nemen in geval van keuring van spuitapparatuur.

Artikel 11

Aangeboden apparatuur: (zoals geselecteerd)
Merk/type: (zoals in gevuld)

Artikel 12

u ontvangt per mail of telefonisch een voorstel voor datum en tijdstip

Artikel 13

keuringslocatie (indien anders dan adres Keuringsbedrijf)

Artikel 14

wel/geen gebruik van ophaal service (zoals geselecteerd)

Artikel 15

Als de keuring door de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen voor de afgesproken
keuringsdatum geannuleerd word, worden hiervoor annuleringskosten á € 55,-- in
rekening gebracht,

Artikel 16

De machine is schoon en kan vanaf heden ingeplant worden voor de keuring

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing:
- de COM leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst; of
- als er sprake is van huur en verhuur de COM verhuurvoorwaarden; of
- als er sprake is van keuring en de daaruit eventueel voortvloeiende reparatie de COM keurings- en reparatievoorwaarden,
Zoals deze luiden volgens de laatste ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht neergelegde tekst. Alle voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

