
 
 
LEVERINGSVOORWAARDEN SERVICE EN ONDERDELEN 
 
 
Niet tot de levering en / of werkzaamheden van de DE WIT datacenterkoeling behoren: 
 
• Bouwkundige werkzaamheden, waaronder fundatievoorzieningen en dakdoorvoeringen 
• Ondersteuningsconstructies, dak, vloer en wanden 
• Horizontaal en verticaal transport en het opstellen ter plaatse, c.q. kraankosten 
• Gekoeld-waterleidingen met isolatie en appendages 
• Condensorwaterleidingen met isolatie en appendages 
• Elektrische voedings- en besturingskabels en het aansluiten daarvan 
• De koudemiddelvulling, wanneer deze door schade of breuk buiten schuld van DE WIT datacenterkoeling 
verloren  
  gaat, ook gedurende de garantieperiode 
• Alle overige niet in deze aanbieding genoemde materialen en diensten 
 
OPGAVEN VOLGENS: 
De prestatieopgaven van de door DE WIT datacenterkoeling aangeboden koelmachine zijn volledig in 
overeenstemming met de Eurovent-richtlijnen. Elke machine wordt vóór aflevering op de fabriek getest, 
zodat op het werk alleen de waterzijdige en elektrische aansluitingen gemaakt behoeven te worden. Alle 
DE WIT - machines voldoen aan de F-gassenverordening. Tevens zijn bij de produktie o.a. de volgende 
normen gehanteerd: 
 
• NEN-1010 
• ISO 9001 
• ISO 3744 
• CE-norm 
 
LEVERINGSVOORWAARDEN: 
 
Prijzen:  
De genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW en verwijderingsbijdrage (van toepassing vanaf 1 september 
2005) op basis van uitvoering van de werkzaamheden binnen normale kantooruren. 
 
Geldigheidsduur: 
De aanbieding is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. 
 
Levering:  
Voor orderbedragen > € 500,= geldt. Franco, ongelost, op een door u aan te geven adres in Nederland, 
uitgezonderd de Waddeneilanden. 
Voor orderbedragen < € 500,= worden kleine order kosten in rekening gebracht. 
<pagebreak> 
Levertijd:  
Nader overeen te komen na ontvangst van uw schriftelijke opdracht. Indien niet op de overeengekomen 
datum kan worden afgeleverd, behoudt DE WIT datacenterkoeling zich het recht voor opslagkosten in 
rekening te brengen. 
 
Facturering:  
100% na levering. 
 
Betalingstermijn: 
[$BetalingsConditie.Omschrijving] mits dekking via Atradius. Betalingskortingen zijn niet van toepassing. 
 
Garantie:  
Voor onderdelen en accessoires geldt 12 maanden na levering. 
Voor werkzaamheden geldt het volgende; Deugdelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 
wordt door de leverancier gegarandeerd. Garantie houdt in dat fouten of onvolkomenheden die binnen vijf 
werkdagen na het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gemeld door de leverancier gratis zullen worden 
hersteld, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aansprakelijkheid: 
 
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de DE WIT datacenterkoeling is alle 
aansprakelijkheid, zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van 
aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. 
 
Eigendomsvoorbehoud: 
DE WIT datacenterkoeling behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde 
zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. 
 
Veiligheid:  
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede en veilige bereikbaarheid van installatie(s) c.q. 
werkplek voor uitvoerend personeel. 
 
Algemeen: 
Voorts zijn op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of 
diensten zijn van toepassing de algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, 
reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied 
van Koudetechniek en Luchtbehandeling NVKL, zoals laatstelijk door de NVKL gedeponeerd ter griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 onder nr. 25/2015. Andersluidende 
voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 


