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Artikel 1 Uitvoering van de overeenkomst 
1.1 Alle werkzaamheden zullen worden verricht bin-

nen de normale, bij de opdrachtnemer geldende 
bedrijfstijd. behalve als deze dagen vallen op 

nationale feestdagen. Als het noodzakelijk is om 
werkzaamheden te verrichten, buiten deze tij-
den, heeft opdrachtnemer het recht de hieruit 
voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in 
rekening te brengen. 

1.2 Opdrachtnemer is niet verplicht de komst van de 
onderhoudsmonteur aan te kondigen, tenzij an-

ders overeengekomen. Bij meerdere onder-
houdsbeurten per jaar worden deze regelmatig 
over het jaar uitgevoerd. 
 

Artikel 2 Algemene verplichtingen van de op-
drachtgever 
2.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer of 

diens personeel, al dan niet op vertoon van (be-
drijfs)legitimatiebewijs, ongehinderd en zonder 
vertraging de toegang tot de installatie te ver-
schaffen zodat de taken die voortvloeien uit de-
ze overeenkomst kunnen worden uitgevoerd. 
Opdrachtnemer mag  eventuele wachttijden aan 

opdrachtgever in rekening te brengen.  
2.2 De opdrachtgever zal de installatie (laten) ge-

bruiken volgens de oorspronkelijke gebruikers-

handleiding en de door de overheid, opdracht-
nemer, fabriek of andere bevoegde instanties 
daarvoor vastgestelde voorschriften. 

2.3 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer 

onmiddellijk in kennis te stellen van abnormale 
verschijnselen die zich voordoen aan de installa-
tie. Opdrachtgever dient zo nodig de installatie 
buiten bedrijf te stellen volgens aanwijzingen 
van opdrachtnemer of de oorspronkelijk bij de 
installatie geleverde gebruikershandleiding, of 
andere instructies van de fabrikant. 

2.4 Als de omstandigheden of aard van gebruik van 
de installatie wijzigen, zal de opdrachtgever dit 
tijdig schriftelijk aan de opdrachtnemer melden 
en pas na overleg met haar  de wijziging door-
voeren. Als de wijzigingen daar aanleiding toe 

geven, is opdrachtnemer bevoegd het onder-

houdstarief aan te passen.  
2.5 De opdrachtgever mag gedurende de looptijd 

van de overeenkomst niet zonder schriftelijke 
toestemming van de opdrachtnemer anderen 
dan de opdrachtnemer werkzaamheden aan de 
liftinstallatie te laten verrichten. Als de door 
derden uitgevoerde werkzaamheden daar aan-

leiding toe geven, is opdrachtnemer bevoegd het 
onderhoudstarief aan te passen.  

2.6 De opdrachtgever is verplicht de installatie 
steeds in overeenstemming te houden met de 
wettelijke eisen en andere publiekrechtelijke 
voorschriften en slechts in overeenstemming 

met deze eisen en voorschriften en de geldende 
gebruiksaanwijzing te gebruiken. De opdracht-
gever moet de adviezen van de opdrachtnemer 
in verband met de bedoelde eisen en voorschrif-

ten nauwgezet en onverwijld op te volgen, zelfs 
als dit betekent dat de installatie buiten bedrijf 
moet worden gesteld. Als naar het oordeel van 
de opdrachtnemer sprake is van een acute ge-
vaarsituatie dient de opdrachtgever de installatie 
buiten bedrijf te stellen of de buiten bedrijfstel-
ling door de opdrachtnemer te accepteren. De 

opdrachtgever heeft geen recht op enige scha-
devergoeding van opdrachtnemer in verband 
met de bedoelde buiten bedrijfstelling.  

2.7 De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de 
medewerkers van opdrachtnemer in de gelegen-
heid zijn hun werkzaamheden te verrichten on-
der omstandigheden die zijn voorgeschreven in 

de Arbeidsomstandighedenwet.  
2.8 De opdrachtgever moet zorgen voor adequate 

energie- en telefoonvoorzieningen. Tenzij anders 
overeengekomen, zijn de aansluit- en verbruiks-
kosten van deze voorzieningen, evenals overige 
verbruikskosten en kosten van keuringen door 

daartoe bevoegde instanties, voor rekening van 
opdrachtgever. 

2.9 De eigenaar van de installatie,, of de namens de 

eigenaar handelende exploitant blijft verant-
woordelijk voor de (veiligheid van) de installatie. 
Er komen op grond van deze serviceovereen-
komst geen wettelijke verplichtingen die uit de-

ze hoedanigheid voorvloeien op de opdrachtne-
mer te rusten.  
 

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtnemer uit 
de serviceovereenkomst “BASIS” 
3.1 De opdrachtnemer zal op basis van de onder-

staande voorwaarden zorg dragen voor de over-

eengekomen controle en het onderhoud van de 
installatie. 

3.2 De opdrachtnemer zal zorg dragen voor het con-
troleren en afstellen van onderdelen die daar-
voor in aanmerking komen en die van invloed 

zijn op de veilige en bedrijfszekere werking van 

de installatie. De opdrachtnemer zal daarnaast 
tijdens het servicebezoek noodzakelijke kleine 
herstelwerkzaamheden verrichten, voor zover 
daarvoor geen demontage van (onder)delen van 
de installatie noodzakelijk is.  

3.3 Ten minste zal, voor zover van toepassing, aan-
dacht worden besteed aan: 

- deurbeveiligingen; 
- eind-, nood- en verdiepingsschakelaars; 
- snelheidsbegrenzer met toebehoren; 
- reminrichting; 
- veiligheidscontacten; 
- signalering- en alarminrichting; 



- loopvlakken van wielen; 

- lageringen, afdichtingen en cilinderpakkin-
gen; 

- buffers; 
- staalkabels en/of kettingen; 
- schakelkasten en schakelapparatuur; 
- de systeemdruk; 
- olieleidingen, oliepeil en oliefilters; 

- het aggregaat, stuurblok en ventielen; 
- verlichting. 
- kooi-, en tegengewichtsloffen en de geleide-

rollen; 
3.4 De opdrachtnemer zorgt voor het uitwendig rei-

nigen van de liftmachine, de motoren, het ag-

gregaat, alle aandrijvingen, de kabels- en ket-
tingschijven en de elektrische- en hydraulische 
apparatuur. Ook zal de machineruimte in orde-
lijke staat worden gehouden en zorgt opdracht-

nemer voor het schoonhouden van de schacht-
put en de bovenzijde van de kooi, behalve als  
er sprake is van vervuiling door derden. 

3.5 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor het smeren 
van onderdelen en componenten, die daarvoor 
in aanmerking komen, volgens het voorschrift 
van de producent 

3.6 Opdrachtnemer is verplicht tot het leveren en 
gebruiken van alle voorgeschreven of kwalitatief 
gelijkwaardige smeer- en reinigings- en overige 

onderhoudsmiddelen ten behoeve van de werk-
zaamheden die binnen de reikwijdte van de ser-
viceovereenkomst vallen. 

3.7 Alle te verrichten werkzaamheden aan de instal-
latie(s) zullen door deskundig personeel worden 
uitgevoerd. 

3.8 Van de onderhoudsbezoeken zal aantekening 
worden gemaakt in het tot de installatie beho-
rende liftboek. Indien gewenst zal een beknopt 
rapport van de onderhoudsactiviteiten aan op-
drachtgever worden overlegd.  

3.9 Opdrachtnemer zal opdrachtgever in kennis stel-
len van de wenselijkheid of noodzakelijkheid van 

het (laten) verrichten van bouwkundige werk-
zaamheden, die van invloed zijn op het functio-
neren en de veiligheid van de installatie. Ook zal 
opdrachtgever op de hoogte worden gebracht 
van de wenselijkheid of noodzakelijkheid van 
reparatie, verbetering of vernieuwing van één of 
meer onderdelen van de installatie, als dit tij-

dens de uitvoering van de werkzaamheden 
blijkt. 

3.10 Opdrachtnemer zal gedurende 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar zijn voor de mel-
ding van storingen of calamiteiten. Opdrachtne-
mer is gehouden binnen een redelijke termijn op 

een melding te reageren en, indien mogelijk, de 
storing direct op te heffen. 
 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtnemer uit 
de serviceovereenkomst “UITGEBREID” 
4.1 Op grond van de serviceovereenkomst uitgebeid 

heeft de opdrachtnemer dezelfde verplichtingen 

als op grond van de serviceovereenkomst basis. 
Daarnaast heeft de opdrachtnemer ook nog de 
volgende verplichtingen. 

- Het leveren en aanbrengen van kleine, gang-

bare en aan slijtage onderhevige onderdelen 
ter waarde van maximaal € 10,- per afzon-
derlijk component en met een gezamenlijke 
waarde van € 50, - per installatie per gebeur-
tenis, te weten: smeltveiligheden, signaal-
lampjes, standaard verlichtingslampen in de 
schacht en de machinekamer, bedienings-

elementen, deurgeleidingssloffen, leidslofvoe-
ringen. De beoordeling van de noodzaak tot 
vervanging van onderdelen berust bij de op-
drachtnemer. Onderdelen, die vrijkomen bij 
bovengenoemde werkzaamheden worden ei-
gendom van opdrachtnemer. 

- Het gedurende normale, bij de opdrachtne-
mer geldende bedrijfstijd, opheffen van alle 
liftstoringen, die door of namens opdrachtge-
ver aan opdrachtnemer kenbaar zijn ge-

maakt. Opdrachtnemer is daarbij niet gehou-
den aan opdrachtgever informatie over liftge-
bruikers of veroorzaker(s) van storingen te 

verkrijgen of te verstrekken. Indien met de 
reparatie van een storing meer dan 2 uren 
gemoeid zijn, zullen de uren die deze 2 uren 
te boven gaan tegen de door de opdrachtge-
ver op dat moment gehanteerde tarieven in 
rekening worden gebracht.   

- Het verlenen van assistentie bij periodiek te 

verrichten keuringen door de daartoe be-
voegde instanties. De opdrachtgever dient 
opdrachtnemer hiervan minimaal 1 week 
voorafgaand aan de geplande keuring op de 
hoogte te brengen. Als er vaker keuringen 
plaatsvinden dan wettelijk is voorgeschreven, 

is opdrachtnemer bevoegd haar werkzaam-
heden bij deze keuringen tegen de voor hem 
op dat moment geldende tarieven in rekening 
te brengen.  

- Vervanging van defecte lampen in de cabine 
vindt alleen plaats in combinatie met regulier 
onderhoud. Het geeft derhalve geen reden 

voor een extra servicebezoek door opdracht-
nemer en is ook niet als een storing aan te 
merken. 

4.2 Als de opdrachtgever niet instemt met de ver-
vanging van onderdelen die noodzakelijk zijn 
voor een betrouwbaar functioneren van de in-
stallatie en die niet behoren tot de in het eerste 

lid van dit artikel opgesomde categorie onderde-
len die bij normaal gebruik aan slijtage onder-

havig zijn, zal de opdrachtnemer niet gehouden 
zijn tot nakoming van zijn verplichtingen die 
volgen uit dit artikel met betrekking tot deze 
onderdelen. In het geval er sprake is van ernsti-

ge gebreken die verband houden met de veilig-
heid, is de opdrachtnemer bevoegd de installatie 
buiten gebruik te stellen. Of het noodzakelijk is 
een onderdeel te vervangen is ter beoordeling 
van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal des-
gewenst zorg dragen voor de vervanging van de 
betreffende onderdelen tegen de voor hem op 

dat moment gehanteerde tarieven. 
 



Artikel 5 Uitzonderingen op de verplichtingen van 

de opdrachtnemer  
5.1 Opdrachtnemer is niet verplicht tot het kosteloos 

verrichten van; 
- Reparaties, ongeacht de oorzaak, die niet on-

der de verplichtingen van de opdrachtnemer 
onder artikel 4 vallen.  

- Werkzaamheden die het gevolg zijn van toe-

vallige of moedwillige beschadiging, onoor-
deelkundig gebruik of verkeerde bediening 
door anderen dan opdrachtnemer; 

- werkzaamheden die voortvloeien uit over-
machtsituaties, waaronder mede wordt ver-
staan brand, explosie, waterschade, natuur-

rampen, bouwkundige werkzaamheden, oor-
logshandelingen, oproer, atoomreacties en 
molest; 

- werkzaamheden als gevolg van wijziging of 

uitbreiding van overheidsvoorschriften. 
- schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden 

aan de liftkooi en –schacht en het wassen 

van ruiten; 
- werkzaamheden die het gevolg zijn van 

stroomstoringen of storingen in het telefoon-
netwerk; 

- het inwendig reinigen van de liftmachine, de 
motoren, de vanginrichting, het aggregaat, 
de hydraulische apparatuur en alle overige 

onderdelen waarbij demontage nodig is; 
- werkzaamheden die het gevolg zijn van na-

tuurlijke slijtage en fabricage- of ontwerpfou-
ten; 

- het vervangen van defecte onderdelen, waar-
onder alle printplaten, behalve de in artikel 

4.1 met name genoemde onderdelen wan-
neer een “serviceovereenkomst uitgebreid” is 
afgesloten; 

- het leveren of vervangen van hydraulische 
olie of de olie in de liftmachine. 

5.2 Oppervlaktebehandelingen en het herstellen van 
schilderwerk, bekleding en decoratiewerk van 

voor de liftgebruiker toegankelijke c.q. bereikba-
re onderdelen van de installatie behoren niet tot 
de verplichtingen van opdrachtnemer. 

5.3 Het vernieuwen en herstellen van de bouwkun-
dige onderdelen van de schacht, de schachtput 
en de machineruimte en van lampen, lichtbuizen 
en armaturen buiten de kooi, de schacht en de 

machineruimte behoren niet tot de verplichtin-
gen van opdrachtnemer. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is 

opdrachtnemer gehouden zijn contractuele ver-

plichtingen alsnog na te komen. 
6.2 De verplichting tot schadevergoeding van op-

drachtnemer op grond van welke wettelijke 
grondslag ook, is beperkt tot die schade waarte-
gen opdrachtnemer uit hoofde van een door of 
ten behoeve van hem gesloten verzekering ver-
zekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag 

dat in het betreffende geval door deze verzeke-
ring wordt uitbetaald.  

6.3 Als opdrachtnemer om welke reden dan ook 

geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 
van dit artikel, is de verplichting tot schadever-
goeding beperkt tot maximaal 15% van de tota-
le opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeen-
komst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, 
is de verplichting tot schadevergoeding beperkt 
tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de op-

drachtsom van dat onderdeel of die deellevering.  
6.4 Schadeclaims dienen binnen één maand na het 

ontstaan, althans één maand nadat de schade 
redelijkerwijs ontdekt had behoren te zijn, 
schriftelijk bij opdrachtnemer te worden gemeld. 
Bij niet tijdige melding vervalt iedere aanspraak 

op schadevergoeding, wanneer opdrachtnemer 
door de late melding in een nadeligere positie is 
gebracht. 

6.5 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor: 

- bedrijfsschade (bedrijfsstoring, buiten dienst 
staan van de installatie, inkomstenderving, 
gederfde winst, personeelskosten en dergelij-

ke), door welke oorzaak ook ontstaan, komen 
niet voor vergoeding in aanmerking; 

- voor schade, welke ook, die door of tijdens 
de uitvoering van het werk of de montage 
van geleverde zaken of installaties wordt toe-
gebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabij-

heid van de plaats waar gewerkt wordt, be-
halve als opdrachtnemer daarvoor verzekerd 
is; 

- schade ontstaan bij de uitvoering van de 
werkzaamheden door opdrachtnemer, als ge-
volg van verborgen gebreken, materiaalmoe-

heid, ouderdom of slijtage van de installatie, 
tenzij ontstaan door nalatigheid van de op-
drachtnemer in de uitvoering van zijn werk-
zaamheden;  

- schade veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van hulppersonen; 

- directe of indirecte schade door brand of het 

activeren van sprinklers of andere toestellen, 
die een gevolg is van door opdrachtnemer 
verrichte werkzaamheden, behoudens in het 
geval van grove nalatigheid aan de zijde van 
de opdrachtnemer; 

- milieuschade; 
- schade die het gevolg is van het niet opvol-

gen door opdrachtgever van, door of vanwe-
ge de overheid of andere bevoegde instan-

ties, vastgestelde voorschriften.  
 

Artikel 7 Overmacht 
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van 

zijn verplichtingen op te schorten, als hij door 
omstandigheden die bij het sluiten van de over-
eenkomst niet te verwachten waren en die bui-
ten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhin-
derd zijn verplichtingen na te komen. 

7.2 Onder omstandigheden die niet door opdracht-
nemer te verwachten waren en die buiten zijn 

invloedssfeer liggen, worden onder andere ver-
staan de omstandigheid dat leveranciers of on-
deraannemers van opdrachtnemer niet of niet 



tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, 

aardbevingen, brand, verlies of diefstal van ge-
reedschappen, het verloren gaan van te verwer-
ken materialen, wegblokkades, stakingen of 
werkonderbrekingen en import- of handelsbe-
perkingen. 

7.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot op-
schorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot na-

koming meer dan zes maanden heeft geduurd. 
De overeenkomst kan pas na afloop van deze 
termijn, en wel uitsluitend voor dat deel van de 
verplichtingen dat nog niet is nagekomen, wor-
den ontbonden. Partijen hebben in dat geval 
geen recht op vergoeding van de als gevolg van 

de ontbinding geleden of te lijden schade. 
 

Artikel 8 Prijs en betaling 
8.1 Opdrachtnemer is bevoegd de prijs jaarlijks aan 

te passen op basis van de wijziging van het door 
het CBS gepubliceerde indexcijfer CAO-lonen 
Metalektro (SBI 24-30,33) per maand exclusief 

bijzondere beloningen, 2010=100. Opdrachtne-
mer is bevoegd de prijswijziging in te laten gaan 
in maand volgend op de maand waarin een mu-
tatie van het indexcijfer heeft plaatsgevonden   
De prijs wordt niet gewijzigd indien een indexe-
ring van de prijs leidt tot een lagere prijs dan de 
laatst geldende. 

8.2 De prijs is exclusief bijkomende kosten, die di-
rect verband houden met de locatie waarop de 
werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, 
zoals -maar niet uitsluitend- parkeerkosten en 
de kosten voor ontheffingen of vergunningen. 

8.3 Betaling dient te geschieden op een door op-

drachtnemer aan te wijzen rekening. 
8.4 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen 

na factuurdatum. 
8.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddel-

lijk opeisbaar als: 
- een betalingstermijn is overschreden; 
- opdrachtgever failliet is gegaan of surseance 

van betaling aanvraagt; 
- beslag op zaken of vorderingen van op-

drachtgever wordt gelegd; 
- de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ont-

bonden of geliquideerd; 
- de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder 

curatele wordt gesteld of overlijdt. 

Onverminderd zijn rechten die rechtsreeks 
voortvloeien uit de wet heeft de opdrachtnemer 

in bovengenoemde gevallen het recht met on-
middellijke ingang de uitvoering van alle werk-
zaamheden op te schorten dan wel de overeen-
komst zonder verdere ingebrekestelling te ont-

binden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor schade, die een gevolg is van deze op-
schorting dan wel ontbinding. 

8.6 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele 
vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of 
op te schorten wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 
tenzij er sprake is van faillissement van de op-

drachtnemer of de wettelijke schuldsanering op 
opdrachtnemer van toepassing is 

8.7 Als de betaling van een toegezonden rekening 

niet heeft plaatsgevonden binnen de overeenge-
komen betalingstermijn is opdrachtnemer ge-
rechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn 
aan opdrachtgever een vergoeding wegens ren-
teverlies in rekening te brengen gelijk aan de 
wettelijke rente, echter met een minimum van 
12% per jaar als de wettelijke rente lager is dan 

12%, waarbij rente over een gedeelte van de 
maand wordt berekend als een volle maand. 

8.8 Als betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 
overeengekomen betalingstermijn is opdracht-
gever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelij-
ke kosten verschuldigd met een minimum van € 

75,=. 
8.9 De kosten worden berekend op basis van de 

volgende tabel: 
- over de eerste € 3.000,=  15% 

- over het meerdere tot € 6.000,=  10% 
- over het meerdere tot € 15.000,=   8% 
- over het meerdere tot € 60.000,=   5% 

- over het meerdere vanaf € 60.000,=   
3% 

8.10 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke 
kosten hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten 
verschuldigd. 

8.11 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedu-

re in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten 
die hij in verband met deze procedure heeft ge-
maakt voor rekening van opdrachtgever. 

8.12 Indien door de opdrachtgever voor de in de 
overeenkomst vermelde werkzaamheden beta-
lingen zijn gedaan, is, tenzij anders overeenge-

komen, de overeenkomst rechtsgeldig tot stand 
gekomen.   
 

Artikel 9 Overige bepalingen 
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden 

die op grond van veiligheidsvoorschriften, of 
haar uit het oogpunt van maatschappelijke 

zorgplicht noodzakelijk blijken, uit te voeren en 
aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
Opdrachtnemer zal deze werkzaamheden slechts 
uitvoeren wanneer de noodzakelijke actie van de 
opdrachtgever is uitgebleven en opdrachtnemer 
opdrachtgever hiervan in kennis heeft gesteld.  

9.2 Het Nederlandse recht is van toepassing. 

9.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die 
bevoegd is in de vestigingsplaats van opdracht-

nemer  neemt kennis van geschillen. Opdracht-
nemer is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel 
af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels 
te hanteren. 

 


