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ALGEMEEN
Toepasselijkheid voorwaarden,
totstandkoming en inhoud
overeenkomsten
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke
aanbieding en offerte van Logmans Techniek & Revisie, via
welke entiteit dan ook, (hierna ‘Logmans’) en op iedere
overeenkomst (in welke vorm dan ook) tussen Logmans en
wederpartij. (‘Wederpartij’ is elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon of elk samenwerkingsverband met wie
Logmans een overeenkomst wenst te sluiten of heeft
gesloten.) Deze algemene voorwaarden zullen mede van
toepassing zijn op vervolgovereenkomsten en aanvullende
overeenkomsten.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op alle overeenkomsten met Logmans voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.
1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch
overeengekomen tussen Logmans en wederpartij.
1.5 Logmans behoudt zich het recht voor deze algemene
voorwaarden te wijzigen. Wederpartij zal van zo’n wijziging
uiterlijk dertig dagen voor inwerkingtreding op de hoogte
worden gebracht.
1.6 Een overeenkomst tussen Logmans en wederpartij komt tot
stand op het moment dat Logmans de aanvaarding van een
order of opdracht van wederpartij heeft bevestigd danwel een
andersoortige overeenkomst door Logmans en wederpartij is
gesloten.
1.7 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of
algehele annulering van een order of opdracht of
overeenkomst, door of op verzoek van wederpartij, kan
alleen plaatsvinden met de voorafgaande toestemming van
Logmans en op voorwaarde dat de reeds door Logmans
verrichte werkzaamheden geheel door wederpartij worden
vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke
annulering op verzoek van wederpartij is Logmans
gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan
wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te
stellen.
Offertes
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en worden schriftelijk
uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2.2 Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
deze niet binnen één maand is aanvaard.
2.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen, die door Logmans of in zijn opdracht
vervaardigd zijn, blijven eigendom van Logmans. Zij mogen
niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het
oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen
evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden
binnen 14 dagen na een daartoe door Logmans gedaan verzoek
franco aan hem worden teruggezonden.
2.4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Logmans
gerechtigd de kosten (waaronder nadrukkelijk begrepen rekenen tekenvergoeding) die gemoeid zijn met het tot stand
brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de
offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor
het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
Gegevensverstrekking
3.1 De wederpartij staat ervoor in dat de door hem te verstrekken
gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten
gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens
en in het algemeen stagnatie buiten schuld van Logmans
komen voor rekening van wederpartij.

Prijzen
4.1 Logmans hanteert dynamische prijzen, zulks (mede) in
verband met de fluctuerende inkoopprijzen. Prijzen worden zo
spoedig mogelijk aan wederpartij bericht. Logmans is bevoegd
nacalculatie toe te passen.
4.2 Prijzen zijn gebaseerd op levering bij wederpartij, en behelzen
(tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen) alle
overheidsheffingen behalve (bij leveringen aan nietconsumenten) BTW.
4.3 Logmans is bevoegd wijzigingen in inkoopprijzen,
arbeidslonen, huur, valutakoerswijzigingen en andere
relevante kosten door te berekenen.
4.4 Indien werkzaamheden worden verricht buiten de reguliere
werktijden van Logmans (op doordeweekse dagen, gelegen
tussen 08.00 en 17.00 uur), omdat de spoedeisendheid dat
vergt, is Logmans bevoegd een opslag op de afgesproken prijs
te rekenen: voor werkzaamheden op doordeweekse avonden
geldt een opslag van 50%, voor werkzaamheden op zaterdag
geldt een opslag van 75% en voor werkzaamheden op zondag
geldt een opslag van 100%.
4.5 Logmans is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve
van de uitvoering van de overeenkomst (zie ook art. 8.1); de
kosten hiervan zullen aan wederpartij worden doorberekend
conform de verstrekte prijsopgaven.
Risico-overgang
5.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van
Logmans verkocht en/of te leveren aan wederpartij gaat op
wederpartij over op het moment van afhalen door wederpartij
op het adres van Logmans of een door Logmans aangeduide
plaats, of afleveren bij wederpartij of de door wederpartij
aangeduide plaats, behalve indien en voor zover anders mocht
zijn overeengekomen.
5.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien
van het risico, zal het in- en uitladen, het vervoer (transport)
en de montage, installatie, en inbedrijfstelling van de goederen
te allen tijde voor rekening en risico van wederpartij zijn.
Levering en levertijd
6.1 Enkele
overschrijding
van
de
overeengekomen
leveringstermijn doet Logmans nog niet in verzuim zijn. Pas
indien aan Logmans een nadere en redelijke termijn is gesteld
en hij om hem toe te rekenen redenen niet binnen die nadere
termijn levert, zal van verzuim sprake kunnen zijn.
6.2 Wederpartij dient eventuele direct zichtbare tekorten, manco’s
en beschadigingen (niet ontstaan door het transport, dat
ingevolge artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden voor
risico van de wederpartij komt) binnen 24 uur na de levering
schriftelijk rechtstreeks aan Logmans te melden, bij gebreke
waarvan de goederen geacht zullen worden wederpartij in
goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te
hebben bereikt.
6.3 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn
door wederpartij worden afgenomen, is Logmans gerechtigd
de desbetreffende goederen aan wederpartij te factureren, en is
Logmans voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht
maar geheel voor rekening en risico van wederpartij op te
(doen) slaan. In geval van niet-afname door wederpartij
binnen de daarvoor geldende termijn zal Logmans naar keuze
nakoming door wederpartij kunnen vorderen dan wel de
overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van
Logmans, in beide gevallen, om schadevergoeding te
vorderen.
Kwaliteit, garantie en service
7.1 De door Logmans afgeleverde zaken gelden slechts als nietdeugdelijk als wederpartij aantoont dat deze niet voldoen aan
de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
wettelijke kwaliteitseisen en/of niet beantwoorden aan de
uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt
zijn voor het overeengekomen gebruik.
7.2 Garantie voor door Logmans elders ingekochte goederen
wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke
fabrikant/leverancier deze verstrekt. Voor producten die niet
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nieuw zijn geldt slechts een garantie indien en voor zover deze
uitdrukkelijk is overeengekomen; ook op zo’n garantie zijn de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing,
behalve indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk
is afgeweken.
Indien Logmans wordt verzocht op basis van een diagnose
door een ander (de wederpartij of een derde) een reparatie uit
te voeren of anderszins (herstel)werkzaamheden te verrichten
en de juistheid of onjuistheid van die diagnose is niet op
voorhand te controleren, kan Logmans nimmer aansprakelijk
worden gehouden als mocht blijken dat met de
werkzaamheden van Logmans als uitgevoerd op basis van die
diagnose het probleem niet is verholpen.
Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie
vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Logmans, ofwel
hersteld, ofwel door nieuwe levering vervangen indien de
gebreken naar het oordeel van Logmans en/of de
fabrikant/leverancier te wijten zijn aan fouten of
tekortkomingen waardoor de goederen voor wederpartij
onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs
geacht kunnen worden te zijn bestemd.
Indien blijkt dat aan Logmans voor herstel of reparatie
aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle
gemaakte kosten voor rekening van wederpartij, ook tijdens de
garantieperiode.
Alle garantieaanspraken vervallen indien wederpartij zelf
wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan
wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig
wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of
toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is
gebruikt of behandeld, of indien het geleverde wordt of is
gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor
het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op
een wijze welke voor Logmans redelijkerwijs niet was te
verwachten.
Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.

Inschakelen van derden
8.1 Logmans overlegt voor zover mogelijk van tevoren met de
wederpartij over het inschakelen van derden ten behoeve van
de belangen van de wederpartij. Bij de selectie van derden zal
de benodigde zorgvuldigheid in acht worden genomen. Indien
Logmans bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt
van de hulp van derden, is hij voor hun gedragingen (danwel
eventuele tekortkomingen) niet aansprakelijk, behoudens
opzet of grove schuld aan de zijde van Logmans.
Aansprakelijkheid
9.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend
recht inzake (product)aansprakelijkheid anders mocht
voortvloeien, is Logmans niet gehouden tot enige vergoeding
van schade, van welke aard dan ook en aan welk goed of
persoon dan ook.
9.2 Indien Logmans bij de montage en/of het bedrijfsgereedmaken
en/of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit
uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds
geheel voor risico van wederpartij.
9.3 Eventuele aansprakelijkheid van Logmans is te allen tijde
beperkt tot direct veroorzaakte schade (uitdrukkelijk
uitgesloten zijn bedrijfsstagnatie en gemiste omzet/winst etc.)
en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar
van Logmans wordt vergoed (verhoogd met de eventuele
eigen bijdrage van Logmans); zo nodig verstrekt Logmans op
verzoek van wederpartij informatie tot welk bedrag Logmans
verzekerd
is.
Indien
Logmans
ter
zake
geen
aansprakelijkheidsverzekering
heeft
is
eventuele
aansprakelijkheid van Logmans te allen tijde beperkt tot het
voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval
gefactureerde netto factuurbedrag.
9.4 Ten aanzien van goederen welke Logmans van een derde heeft
betrokken zullen de op de desbetreffende transactie
toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden
jegens wederpartij, indien en voor zover Logmans zich daarop
beroept.

9.5 De wederpartij vrijwaart Logmans voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van
overeenkomsten tussen wederpartij en Logmans schade lijden
en waarvoor Logmans niet op grond van de in art. 9.1
genoemde dwingendrechtelijke bepalingen kan worden
aangesproken.
Reclames
10.1 Onverminderd het in artikel 6.2 van deze voorwaarden
bepaalde, zullen eventuele reclames (ook ten aanzien van
facturen) slechts in behandeling kunnen worden genomen
indien deze binnen acht dagen na de levering in schriftelijke
vorm gemotiveerd/gespecificeerd door Logmans zijn
ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames
alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn of (bij gebreke
van garantie) binnen drie maanden na levering van de
betreffende goederen.
10.2 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer
van zijn betalingsverplichtingen tegenover Logmans.
Ingevolge artikel 13.4 van deze voorwaarden is verrekening
uitgesloten.
10.3 Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan,
om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en
verzendinstructies van Logmans.
Overgang van eigendom, verlengd eigendomsvoorbehoud
11.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.1 van deze
voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan,
blijven alle door of namens Logmans geleverde goederen
eigendom van Logmans tot op het moment van volledige
betaling van al hetgeen wederpartij, uit welken hoofde ook,
aan Logmans verschuldigd is.
11.2 In geval van niet-betaling van enig door wederpartij aan
Logmans verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in
geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal Logmans
gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het
eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen
en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen)
nemen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake
van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van
Logmans om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies
of schade.
11.3 Wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog
bij Logmans rust duidelijk afgescheiden van andere zaken en
overigens naar behoren te bewaren, deugdelijk verzekerd
tegen het risico van beschadiging of verlies door brand,
explosie, diefstal of andere oorzaak (voor zover
verzekerbaar).
11.4 Over zaken waarvan het eigendom nog bij Logmans rust,
mag wederpartij niet anders beschikken dan past in de
normale uitoefening van zijn bedrijf; daaronder valt in geen
geval het gebruik van die zaken voor het verstrekken van
zekerheid.
11.5 Wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen aan
uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van Logmans in
de in voorgaande leden genoemde gevallen, zulks op straffe
van een direct opeisbare boete van € 500,-- per dag. Alle
kosten van terugnemen zijn voor rekening van wederpartij.
11.6 Indien
derden
beslag
leggen
op
de
onder
eigendomsvoorbehoud door Logmans geleverde zaken, dient
wederpartij Logmans hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
Recht van retentie
12.1 Indien Logmans goederen of gegevens (al dan niet door
Logmans vervaardigd of samengesteld) van de wederpartij
onder zich heeft, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen een
(in aanbouw zijnde) onroerende zaak, is Logmans gerechtigd
die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle
kosten die Logmans gemaakt heeft/facturen die Logmans
heeft verzonden ter uitvoering van de opdrachten van
diezelfde wederpartij, ongeacht of deze opdrachten
betrekking hebben op voormelde of op anderen
goederen/gegevens van de wederpartij, geheel door
wederpartij zijn voldaan, tenzij de wederpartij voor die

kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld (zulks ter
beoordeling van Logmans). Het recht tot retentie heeft
Logmans ook in geval de wederpartij in staat van
faillissement komt te verkeren.
Betalingen
13.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen de op
de factuur aangegeven betalingstermijn te geschieden via
bancaire overboeking.
13.2 De op de bank- en giroafschriften van Logmans aangegeven
valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag
waarop de betaling is geschied.
13.3 Iedere betaling van wederpartij strekt in de eerste plaats ter
voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de
aan
Logmans
verschuldigde
incassokosten
en
administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de
openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve
te beginnen met de oudste openstaande vordering.
13.4 Verrekening en opschorting door wederpartij zijn
uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van Logmans moeten
zonder beroep op opschorting en/of verrekening door
wederpartij tijdig worden voldaan.
13.5 In geval van niet-betaling of niet tijdige betaling of van
beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke
Logmans op wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
Voorts is Logmans alsdan gerechtigd de nakoming van al zijn
verplichtingen uit hoofde van tussen partijen bestaande
overeenkomsten
op
te
schorten
en
eventuele
kortingsafspraken in te trekken.
13.6 Logmans kan van wederpartij verlangen dat deze een naar
oordeel van Logmans genoegzame zekerheid voor betaling
stelt danwel (deels) bij vooruitbetaling betaalt. Wordt de
zekerheidsstelling of vooruitbetaling niet binnen de door
Logmans gestelde redelijke termijn gesteld c.q. ontvangen,
dan is Logmans gerechtigd de nakoming van al zijn
verplichtingen uit hoofde van tussen partijen bestaande
overeenkomsten op te schorten en (na aanmaning) de
betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
13.7 Indien wederpartij enige betaling verschuldigd blijft, is
Logmans bevoegd tot verrekening van deze openstaande
vordering(en) met bijvoorbeeld nog/achteraf aan wederpartij
uit te betalen korting.
Verzuim en de gevolgen daarvan
14.1 Wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van
de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan
een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat
daarvoor
een
nadere
aanmaning,
sommatie
of
ingebrekestelling zal zijn vereist.
14.2 Indien een door wederpartij aan Logmans verschuldigde
betaling niet tijdig geschiedt zal met ingang van de dag
waarop de betalingstermijn is verstreken aan Logmans
automatisch de wettelijke handelsrente of (bij niethandelstransacties) de vertragingsrente conform de
Nederlandse wetgeving verschuldigd worden.
14.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
inclusief de kosten van door Logmans te maken kosten voor
rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden
begroot op 15% van het door wederpartij verschuldigde
bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente,
onverminderd het recht van Logmans om vergoeding door
wederpartij van de werkelijk gemaakte incassokosten te
vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde
15%.
Einde overeenkomst
15.1 In geval van verzuim van wederpartij zal Logmans gerechtigd
zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te
zeggen c.q. te ontbinden, onverminderd het recht van
Logmans tot het vorderen van schadevergoeding, tot het
gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit (verlengd)
eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige
(rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van Logmans

om in plaats van de overeenkomst op te zeggen nakoming (al
dan niet met schadevergoeding) te vorderen.
15.2 Logmans zal de overeenkomst met wederpartij met
onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien:
a.
wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt,
tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance
van betaling indient, of wederpartij (voorlopige of
definitieve) surseance van betaling verleend wordt of
beslag op het gehele vermogen van wederpartij of een
gedeelte daarvan wordt gelegd;
b. wederpartij, indien deze een natuurlijke persoon is,
overlijdt, onder curatele wordt gesteld, op hem de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard, danwel goederen van wederpartij
onder bewind worden gesteld;
c.
als wederpartij een rechtspersoon is, indien: de
liquidatie van wederpartij wordt aangevangen, dan wel
een vordering tot ontbinding van wederpartij wordt
ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van
wederpartij wordt of is genomen.
15.3 Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit
artikel wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die
wederpartij op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan
Logmans verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal
wederpartij ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten
verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze
voorwaarden, onverminderd het recht van Logmans tot het
vorderen van schadevergoeding en de overige aan Logmans
toekomende rechten.
Toepasselijk recht
16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en
dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht
of uitgevoerd door of namens Logmans, is het Nederlands
Recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van
toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (Weens Koopverdrag).
Geschillenbeslechting
17.1 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts
door één partij als zodanig worden beschouwd, welke
voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn op de
uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen
worden opgelost, zullen worden beslecht door de relatief
bevoegde rechter van de Rechtbank Middelburg als rechter in
eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde
rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is
aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus
aangewezen rechter als rechter in eerste aanleg.
Geldigheid voorwaarden
18.1 In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten
dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit
geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere
bepalingen van deze voorwaarden.
18.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht
zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere
omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling
automatisch gelden met de meest verstrekkende of
omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of
waarin zij wel geldig is.

Bijzondere voorwaarden voor montage-, revisie- en installatiewerk
Inleiding
19.1 Naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden,
welke voor zover relevant onverkort van toepassing blijven,
zijn op montage- en installatiewerk de navolgende
aanvullende bepalingen van toepassing.

Oplevering/goedkeuring
20.1 Montage/revisie/installatie wordt als (op)geleverd beschouwd
op het eerste van de volgende momenten:
a.
het moment waarop wederpartij het werk na
inspectie heeft goedgekeurd;
b. het moment waarop acht dagen zijn verlopen sinds
de dag waarop Logmans wederpartij heeft
medegedeeld dat het werk geïnstalleerd,
afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is en van
wederpartij geen schriftelijke aanmerkingen of
klachten ten aanzien van het werk zijn ontvangen;
c.
het moment waarop acht dagen zijn verlopen sinds
de dag waarop Logmans wederpartij heeft
medegedeeld dat het werk geïnstalleerd,
afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is, en wederpartij
heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te
inspecteren dan wel te (laten) beproeven; of
d. het moment dat wederpartij het werk feitelijk in
gebruik heeft genomen, in verband waarmede bij
ingebruikname van een deel dat deel als opgeleverd
wordt beschouwd. Het ontbreken van een
onderdeel dat door een derde (toe)leverancier
diende te worden geleverd, is geen reden om het
werk als niet opgeleverd te beschouwen.
20.2 Kleine niet-essentiële gebreken worden door Logmans zo
spoedig mogelijk hersteld of opgeheven en kunnen voor
wederpartij geen reden zijn om aan een werk goedkeuring te
onthouden.
Eigendom verwijderde materialen
21.1 Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen, zullen vervangen, afkomende of
verwijderde materialen eigendom van Logmans worden.
Meer- of minderwerk
22.1 Logmans is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming
van wederpartij meerwerk uit te (doen) voeren en door te
berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer
bedragen dan tien procent (10%) van het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag.
22.2 Wijzigingen in een opdracht afkomstig van wederpartij of
veroorzaakt of noodzakelijk geworden door wijziging van
omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst
niet (volledig) gehandhaafd kan blijven, worden als zijnde
meerwerk uitgevoerd en doorberekend, dit binnen de grenzen
van redelijkheid en billijkheid.
22.3 Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan tien procent
(10%) afwijkt van hetgeen oorspronkelijk werd
overeengekomen dienen partijen met elkaar in overleg te
treden over de te nemen maatregelen. In geval van annulering
door wederpartij zal Logmans gerechtigd zijn de tot dan toe
gemaakte kosten en geleverde goederen aan wederpartij te
factureren.
Garanties/aansprakelijkheid
23.1 Logmans garandeert dat de montage-/revisie-/installatiewerkzaamheden op zodanige wijze zullen worden uitgevoerd
dat deze voldoen aan de overeengekomen specificaties en de
daaraan in redelijkheid te stellen eisen.
23.2 Logmans geeft uitdrukkelijk geen garantie op goederen die
weliswaar door of vanwege Logmans worden gemonteerd,
geïnstalleerd en/of in bedrijf gesteld, maar die niet door
Logmans zelf zijn of worden geleverd. In aanvulling op art. 9
geldt voorts dat Logmans geen enkele aansprakelijkheid
aanvaardt voor schade ontstaan ten gevolge van het monteren
of installeren van door derden geleverde goederen of
tengevolge van het in bedrijfstellen van een werk waarvan
dergelijke goederen deel uitmaken of waarin dergelijke
goederen zijn gemonteerd of geïnstalleerd, terwijl Logmans
tevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor montageof installatiewerkzaamheden of inbedrijfstellingen die niet
door of vanwege Logmans zijn verricht, of gebreken in het
werk die zijn veroorzaakt door producten van derden die bij de
montage of installatie of inbedrijfstelling zijn gebruikt.
23.3 In aanvulling op artikel 7 geldt voor revisiewerkzaamheden
vanaf de datum van levering van een verbrandingsmotor dan

wel vanaf de datum van oplevering van de voltooide
werkzaamheden:
a.
Een ten behoeve van een stationaire installatie door
hem
geleverde
ruilzaak
(o.a. ruilmotor,
ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo’n
installatie) door hem in opdracht compleet
gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch
component), gedurende een periode van 12
maanden na factuurdatum, zulks echter totdat de
installatie 2.000 draaiuren heeft gemaakt;
b. Een ten behoeve van een vaar- of voertuig
geleverde ruilzaak (o.a. ruilmotor ruiltechnisch
component) en/of een (t.b.v. zo’n voer- of vaartuig)
door hem in opdracht compleet gereviseerde zaak
(o.a. motor, technisch component) gedurende een
periode van 12 maanden na factuurdatum, zulks
echter tot een maximum van ofwel 2.000 draaiuren,
of wel 100.000 door vaartuig of voertuig afgelegde
kilometers (waarbij bepalend is welk maximum het
eerst wordt bereikt);
c.
Een ten behoeve van een stationaire installatie door
hem verrichte onderdeelrevisie/losse componenten
revisie gedurende een periode van 3 maanden na
factuurdatum, zulks echter totdat de installatie 500
draaiuren heeft gemaakt;
d. Een ten behoeve van een vaar- of voertuig door
hem verrichte onderdeelrevisie/losse componenten
revisie gedurende een periode van 3 maanden na de
factuurdatum, zulks echter tot een maximum van
ofwel 500 draaiuren ofwel 25.000 afgelegde
kilometers van vaartuig/voertuig (waarbij bepalend
is welk maximum het eerst wordt bereikt).
23.4 Tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen met wederpartij, wordt garantie slechts
verstrekt aan wederpartij en geldt deze niet voor opvolgende
rechtverkrijgenden. Derde partijen, in welke hoedanigheid
ook, zijn onder geen beding gerechtigd zich te beroepen op
deze garantiebepalingen.
a.
De garantie ten aanzien van een ruilzaak houdt in
dat Logmans de binnen deze termijn
geconstateerde tekortkomingen zal verhelpen.
b. Ten aanzien van een in opdracht compleet
gereviseerde zaak omvat de garantie het opnieuw
uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen
alsmede de vervanging van ter zake geleverde
onderdelen die tijdens de garantieperiode defect
raken.
c.
Herstel en/of vervanging van cilinderblokken,
cilinderkoppen, brandstofpompen en krukassen die
niet door of onder verantwoordelijkheid van
Logmans zijn uitgevoerd of geleverd valt niet
onder de garantie, tenzij defecten te wijten zijn aan
door Logmans onjuist uitgevoerde bewerkingen.
d. Tot een half jaar na factuurdatum kunnen de voor
rekening komende kosten inzake garantie worden
verhoogd met een vergoeding voor het
noodzakelijke uit- en inbouwen van de zaak,
gerekend naar flatrate tijden en het reëel uurtarief
van Logmans. De onder garantie vervangen
onderdelen worden eigendom van Logmans.
e.
De garantieverplichting vervalt indien wederpartij
niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet
of heeft voldaan. Wederpartij is niet gerechtigd de
betaling te weigeren op grond van het feit dat
Logmans haar garantieverplichtingen nog niet ten
volle is en/of zou zijn nagekomen.
f.
De aanspraken op garanties vervallen tevens indien
derden
zonder
schriftelijke
toestemming
(afgegeven
na
vooraf
door
wederpartij
aangekondigde prijsopgave) van Logmans
werkzaamheden hebben verricht die in verband
staan met de door Logmans verrichte
werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep
op de garantie wordt gedaan.
g. Uitgesloten van garantie zijn:

Gebreken in materialen of onderdelen
die door wederpartij zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn
gesteld.
Gebreken die het gevolg zijn van door
wederpartij ter beschikking gestelde
ontwerpen, tekeningen, constructies of
werkwijzen, danwel door wederpartij
gegeven adviezen.
Gebreken in ingebouwde elektronische
componenten.
Gebreken in brandstofsystemen als tank
en aanvullende componenten niet
gespoeld c.q. vernieuwd worden. De
garantie strekt zich tevens niet uit tot
herstel van motorgebreken die zijn
ontstaan ten gevolge van het gebruik
van brandstoffen waarvoor de motor
(blijkens de fabrieksvoorschriften over
voorgeschreven brandstofgebruik) niet
geschikt is of waarvoor de motor door
Logmans niet geschikt is gemaakt.
Ook motorschade ontstaan door falen
en/of onjuist gebruik van de
elektronische componenten en/of van
het elektronische randgebeuren is van
garantie uitgesloten, net als gebreken
aan zaken die geen materiaal- en/of
constructiefouten
zijn
(zoals
bijvoorbeeld gebreken als gevolg van
normale slijtage, in- en uitwendige
vervuiling, roest en verfschade,
transport, bevriezing, oververhitting,
overbelasting en/of het laten vallen van
het product).
Ontstane defecten die het gevolg zijn
van: opzet, nalaten van normaal of
voorgeschreven onderhoud, onjuiste
inbouw/aansluiting/uitgevoerde
veranderingen door derden, slechte
behandeling, verkeerd (dan wel ander
dan het voorziene normale) gebruik zijn
eveneens uitgesloten van garantie.
Evenmin bestaat er aanspraak op
garantie ter zake van defecten die
ontstaan ten gevolge van bij de zaak
behorende, doch niet door Logmans
gecontroleerde appendages, alsmede ter
zake van defecten en schade die
ontstaan door deelname van vaartuigen
en voertuigen aan wedstrijden of
snelheidsproeven.
23.5 De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet
verlengd.

Bijzondere voorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden
Inleiding
24.1 Naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden, welke
voor zover relevant onverkort van toepassing blijven, zijn op
onderhoudsovereenkomsten de navolgende aanvullende
bepalingen van toepassing.
Uitvoering onderhoudswerkzaamheden
25.1 De inhoud en omvang van de door Logmans te leveren
onderhoudsdiensten
en
de
eventueel
bijbehorende
serviceniveaus zullen desgewenst in een overeenkomst tussen
partijen worden vastgelegd.
25.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Logmans geldende
werkdagen en werkuren.
25.3 Logmans behoudt zich onder meer het recht voor om zijn
onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich
op de plaats van de opstelling van de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties omstandigheden voordoen
die, naar het oordeel van Logmans, risico’s ten aanzien van de

veiligheid of gezondheid van personen die de onderhoudswerkzaamheden verrichten met zich meebrengen.
25.4 Logmans draagt zorg voor het actueel houden van zijn
expertise omtrent de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties. Logmans zal alle relevante gegevens
omtrent de aan de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties verrichte werkzaamheden registreren en
vastleggen in zijn administratie. Logmans zal wederpartij op
eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde
gegevens.
25.5 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het
oordeel van Logmans noodzakelijk is om storingen te
herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden
c.q. blijven eigendom van Logmans.
Arbeidsomstandigheden
26.1 Wederpartij zorgt er voor dat het onderhoud niet wordt
uitgevoerd onder gevaarlijke of ongezonde omstandigheden,
en neemt alle noodzakelijke maatregelen om (het personeel
van) Logmans of andere door Logmans ingeschakelde
personen te beschermen tegen blootstelling aan enig
veiligheids- of gezondheidsrisico.
26.2 Wederpartij zorgt er voor dat (het personeel van) Logmans of
andere door Logmans ingeschakelde personen op de hoogte
worden gebracht van alle veiligheidsvoorschriften, die gelden
op de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd.
26.3 Wederpartij informeert Logmans omtrent alle specifieke
risico's die het onderhoudswerk met zich kan brengen
Verplichtingen en bevoegdheden wederpartij
27.1 Wederpartij zal, onmiddellijk na het optreden van een storing
aan de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties,
Logmans daarvan in kennis stellen door middel van een door
een ter zake kundige medewerker van wederpartij opgestelde
gedetailleerde omschrijving van de storing. Wederpartij is
gehouden (het personeel van) Logmans of door Logmans
aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties,
alle
overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties
aan
Logmans ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter
beschikking te stellen.
27.2 Op verzoek van Logmans zal een ter zake kundige werknemer
van wederpartij voor raadpleging en/of assistentie bij
onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Wederpartij heeft
het recht bij alle ten behoeve van wederpartij uit te voeren
werkzaamheden aanwezig te zijn.
27.3 Wederpartij draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en
telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties te laten
functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over
voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
27.4 Wederpartij stelt alle bij hem aanwezige technische
documentatie (zoals actuele tekeningen, beschrijvingen,
grafieken en instructies) beschikbaar die nodig zijn voor de
uitvoering van het overeengekomen onderhoud. Logmans mag
deze documentatie uitsluitend voor de uitvoering van de
overeenkomst gebruiken.
27.5 Wederpartij draagt het risico van verlies, diefstal of
beschadiging van de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties gedurende de periode dat Logmans deze
onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het
wordt aan wederpartij overgelaten dit risico te verzekeren.
Alvorens de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties aan Logmans voor onderhoud aan te bieden draagt
wederpartij er zorg voor dat van alle in de
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties
vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en
volledige reservekopie is gemaakt.
Koppeling met (andere) apparatuur, testen
28.1 Wederpartij is bevoegd niet door Logmans geleverde
apparatuur en systemen op de door Logmans verkochte
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties aan te
sluiten en daarop niet door Logmans geleverde

programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken
en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten
van
niet
door
Logmans
geleverde
apparatuur/machines/verbrandings-motoren/installaties of uit
het installeren van niet door Logmans geleverde
programmatuur, zijn in alle gevallen voor rekening van
wederpartij.
28.2 Indien het naar het oordeel van Logmans voor het onderhoud
van de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties
nodig is dat de verbindingen van de apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties met andere systemen of
apparatuur worden getest, zal wederpartij deze andere
systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende
testprocedures en informatiedragers ter beschikking van
Logmans stellen.
28.3 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet
tot de normale outillage van Logmans behoort, dient door
wederpartij ter beschikking te worden gesteld.
Verplichtingen en bevoegdheden Logmans
29.1 Logmans aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties die niet
in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
29.2 Logmans maakt desgevraagd een schriftelijk rapport met
opgave van zijn bevindingen en de genomen maatregelen en
verschaft wederpartij een exemplaar van het rapport.
29.3 Tenzij anders overeengekomen, gebruiken Logmans en
wederpartij bij het onderhoud en de dagelijkse zorg aan de
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties slechts
originele onderdelen of onderdelen van gelijke kwaliteit.
Bijzondere voorwaarden voor keuringswerkzaamheden
Inleiding
30.1 Naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden, welke
voor zover relevant onverkort van toepassing blijven, zijn op
keuringsovereenkomsten de navolgende aanvullende
bepalingen van toepassing.
30.2 Onverminderd lid 1 van deze bepaling, zijn artikelen 25 en 26
onverkort van toepassing op de uitvoering van
keuringswerkzaamheden.
Keuringswerkzaamheden
31.1 Een keuring wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals
opgesteld door Logmans. Het betreft slechts een
momentopname. De wederpartij is verantwoordelijk voor de
staat en het onderhoud van de ter keuring aangeboden
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties.
Logmans biedt geen garantie voor de werking van de door
Logmans
gekeurde
apparatuur/machines/
verbrandingsmotoren/ installaties tussen twee keuringen in.
31.2 Logmans staat niet in voor gebreken aan onderdelen die niet
aan de keuring zijn onderworpen of die niet geconstateerd
kunnen worden.
31.3 Nadat de ter keuring aangeboden apparatuur/machines/
verbrandingsmotoren/installaties is goedgekeurd, wordt deze
voorzien van een sticker. Op de sticker staat de datum
vermeld waarop de volgende keuring dient plaats te vinden.
De wederpartij ontvangt een formulier waarop staat
aangegeven op welke punten is gekeurd. Elke keuring
geschiedt onder een uniek kenmerknummer. Dit
kenmerknummer en het keuringsformulier worden in de
administratie van Logmans bewaard.
31.4 Logmans is gerechtigd kleine, dan wel gebruikelijke reparaties
uit te voeren welke noodzakelijk zijn om de te keuren
apparatuur/machines/verbrandingsmotoren/installaties
goedgekeurd te krijgen. Hiervoor is geen voorafgaande
mededeling vereist. De wederpartij is gehouden de kosten
van de reparaties te voldoen aan Logmans.
Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel
Zuid/West-Nederland gedeponeerd onder het/de KvK-nummer(s)
van Logmans

