Nooit meer vlam in de pan

Vulkon B.V. - Abonnement-Overeenkomst

Vulkon B.V., gevestigd te Enschede, Parkweg 161, 7545 MV Enschede, hierna te noemen
“Verhuurder” en contractant/vertegenwoordiger contractant; hierna te noemen
“Gebruiker”;
Komen het volgende overeen:
Artikel 1: Levering
Vulkon Kookbeveiligersysteem, bestaande uit:
1. Rookmelder; gevoed door 10 jaars lithium accu
2. Schakelkast
3. Gasafsluiter / perilexstekker
Artikel 2: Prijs en betalingswijze
€ 195,00 eenmalige installatiekosten inclusief BTW, middels bijgevoegde factuur. Daarna
€ 14,95 per maand met een looptijd van minimaal 1 jaar. Hierbij geeft huurder toestemming
om dit bedrag maandelijks te incasseren rond het midden van de maand.
Artikel 3: Levering en eigendom
De Vulkon Kookbeveiliger is op datum van ondertekening geïnstalleerd. Verhuurder blijft
eigenaar van de Vulkon Kookbeveiliger.
Artikel 4: Verplichtingen gebruiker
Gebruiker mag in geen enkel geval de rookmelder of schakelkast openen of laten openen
door iemand anders dan de firma Vulkon B.V.
Gebruiker is verplicht 1 x per maand de rookmelder van het Vulkon systeem te testen
conform de meegeleverde handleiding
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Artikel 5: Beëindiging van de overeenkomst
- Door gebruiker: Opzegging kan geschieden via info@vulkon.nl. Bij opzeggingen binnen het
jaar kunnen de resterende maanden na demontage bij de monteur worden gepind
- Door verhuurder: indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. In dit
geval zal gebruiker op de hoogte worden gesteld wanneer de Vulkon
Kookbeveiliger gedemonteerd zal worden.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
-

-

Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade
die van welke aard dan ook direct of indirect ontstaan ten gevolge van het gebruik dan
wel het niet kunnen gebruiken van de Vulkon Kookbeveiliger.
Gebruiker is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade door onrechtmatige daad
van gebruiker. Denk hierbij aan het onrechtmatig openen van het systeem, diefstal,
waterschade en andere directe of indirecte schade. Gebruiker is hierbij gehouden aan de
eigen verzekeringen

Artikel 7: Slotbepalingen
-

-

Indien een bepaling in deze overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter
nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig
van kracht blijven.
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Enschede zijn van toepassing
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ID SCAN

Nooit meer vlam in de pan

Vulkon B.V. - Abonnement-overeenkomst € 14,95 per maand
Achternaam/Voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer (van)
emailadres
IBAN
Betalingskenmerk
Machtigingskenmerk
Nummer beveiliger
THT rookmelder
Thermische beveiliging aanwezig?

Ja

nee

Besproken met
gebruiker/wettelijk
vertegenwoordiger
Datum:

Handtekening gebruiker/wettelijk vertegenwoordiger

Handtekening verhuurder

Bijlage:
Algemene Voorwaarden
Handleiding Vulkon Kookbeveiliger voor de consument
Pictogrammenhandleiding
Factuur voor eenmalige kosten
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