14-03-2022

Bijzondere voorwaarden voor interventies
1.

Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze
voorwaarden.

2.

Tussenkomstperiodes
De interventie-uren van Germond lopen van 8h tot 12h en van 13h tot 17h, van maandag tot vrijdag.
Bij hoge urgentie kunt u ons voor en na de algemene uren bereiken via het algemeen nummer 051 310672 _ keuze 3.
Interventies dienen via een officieel kanaal aangevraagd worden, zijnde service@germond.be OF HOTLINE 051/331427.

3.

Tarieven
De interventies uitgevoerd in uw bedrijf tijdens onze interventie-uren worden als volgt in rekening gebracht:

Uurtarieven (werk- en verplaatsingsuren)
Herstelling conventionele machines / monteur
Herstelling CNC machines / gespecialiseerd.
technieker

Opleiding
Opleiding
Verplaatsingsvergoedingen
Verplaatsing

Verplaatsingskilometers

85 €/H
98 €/H

103 €/H

de effectieve verplaatsingstijden worden in rekening gebracht,
waarbij met een bovengrens van 291 € (inclusief kilometers)
per dag gerekend wordt en dit enkel voor bij Germond
aangekocht machines
0,83 €/km
(het effectief aantal kilometers wordt in rekening gebracht)

Voor interventies buiten onze interventie-uren worden volgende tarieven gehanteerd :
prestaties op werkdagen
:
150 %
prestaties op zaterdag
:
150 % (*)
prestaties op zon- en feestdagen
:
200 % (*)
(*) : dienen uiterlijk op vrijdagmiddag voor de interventie aangevraagd en goedgekeurd te worden.
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4.

Wisselstukken en herstellingstermijn
Indien de herstelling bij de eerste interventie uitgevoerd kan worden, worden alle gebruikte wisselstukken op het servicerapport
genoteerd. Het afgetekende servicerapport wordt beschouwd als de levernota van de gebruikte wisselstukken. Prijzen van deze
wisselstukken kunnen op vraag van de klant bevestigd worden voor de facturatie van deze wisselstukken.
Te bestellen wisselstukken worden op het servicerapport genoteerd. Prijs en levertermijn van de wisselstukken worden aan de klant
bevestigd en dienen schriftelijk door de klant besteld te worden voor de eerstvolgende interventie.
Gemonteerde wisselstukken worden niet teruggenomen, mits uitdrukkelijke goedkeuring van GERMOND NV.
We streven er naar de herstelling zo spoedig mogelijk uit te voeren en het aantal interventies te minimaliseren. Dit aantal kan echter
niet op voorhand vastgelegd en gegarandeerd worden. Het effectief aantal uitgevoerde interventies worden aangerekend, inclusief de
eerste interventie. Problemen of betwistingen van eender welke aard dienen schriftelijk binnen de 3 werkdagen na datum van
interventie aan GERMOND NV gemeld te worden.
Wisselstukken worden in rekening gebracht aan de prijs in voege op het ogenblik van de levering.
Herstellingen aan machines, aangekocht bij derden, worden uitgevoerd onder voorbehoud van het verloop van de huidige planning. Er
wordt voorrang gegeven aan herstellingen van machines die aangekocht werden bij Germond.
De eventuele vereiste wisselstukken nodig voor een interventie, aan machines aangekocht bij derden dienen door de klant aangeleverd
te worden.

5.

Betalingsvoorwaarden
Facturatie
betaling

:
:

na uitvoering van de werken
8 dagen na factuurdatum
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