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CLEANFIX SERVICE PLAN 

 
Overeenkomst  
tussen 

 
Bedrijf :       Bedrijf: 
                 Cleanfix Benelux B.V.  
            De Scheper 255 
            5688 HP  OIRSCHOT 
 
Via dealer:       
 
Hierna opdrachtgever genoemd    Hierna Cleanfix genoemd 
 
Machinegegevens:       Waar staat de machine?    
Type:             Firma:       
Machine nummer:           Contactpersoon:       
Handtekening akkoord:      Adres:       
        Postcode/plaats:       
………………………………………………………   Telefoon:       
Datum: …………………………..  
 
Type Service Plan:   Brons    Zilver    Goud    Platinum    Platinum II 
 
                Onderhoudsmaand 
                j       f       m     a     m      j        j      a      s      o     n      d 
Aanvang servicebezoeken:                                     
Aantal:            
 
Prijs :    €        per jaar 
 
(De genoemde prijs is in principe exclusief gebruikte onderdelen/accessoires. Alleen bij een Full-service 
abonnement zijn de kosten voor onderdelen/accessoires al inbegrepen in de prijs).  
 
 
 

Type  Service Aantal x/per jaar O.b.v. werkuren per jaar 
Brons 1 x  < 200 uren per jaar 
Zilver 2 x            200-300 uren per jaar 
Goud 3 x > 300 uren per jaar 

Full-service   
Platinum Min. 2 x  < 300 uren per jaar 

Platinum II Min. 3 x  > 300 uren per jaar 
 
Service voor meerdere machines op 1 locatie:  
Indien voor meerdere machines op 1 locatie een service-abonnement wordt afgesloten krijgt u korting:  
o Service op 2 machines op 1 locatie: 15 % korting op totaalprijs service 
o Service op 3 machines op 1 locatie: 25 % korting op totaalprijs service 
o Service op 4 machines op 1 locatie: op aanvraag 
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Voorwaarden: 
 
 
 

 
Cleanfix verplicht zich, door haar speciaal opgeleid technisch personeel, het onderhoud en de verzorging 
van de in dit abonnement begrepen machine te verrichten en het bedrijfszeker functioneren 
te bewerkstelligen tegen de hieronder vermelde voorwaarden: 
 

 
1. De machine moet in deugdelijke staat zijn, bij de ingang van dit contract. De kosten welke gemaakt moeten worden om de machine bij 

aanvang van dit contract in goede staat te brengen zullen worden doorberekend. Deze bepaling geldt niet voor nieuw geleverde 
apparatuur, indien het contract wordt afgesloten binnen 1 maand na aflevering; het contract gaat dan automatisch in. 

 
 
2. Per jaar zullen het hierboven vermelde aantal servicebeurten wordt uitgevoerd. 

Zie voor een uitgebreid overzicht de bijlage: Cleanfix Service Plan: Wat doen wij?  
 
 

3. De onderdelen die vervangen moeten worden en niet vallen onder de Cleanfix garantieregeling, zullen in rekening worden gebracht. 
 
 
4. Indien vóór een gepland servicebezoek een reparatie nodig is, zal deze reparatie als servicebeurt beschouwd worden. Voor eventueel 

nakomende reparaties zullen de voorrijdkosten en  werkuren, al naar gelang contract, verrekend worden. 
 
 
5. Bij het  afsluiten van een Zilver, Goud, Platinum en Platinum II abonnement worden bij tussentijdse storingen die niet het gevolg zijn 

van ondeskundig gebruik of slecht onderhoud de reparaties zonder verrekening van monteurs- en voorrijdkosten verricht. 
  
 

6. De servicebeurten vinden plaats: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur t/m 17.00 uur.  Indien de werkzaamheden op aangeven van de 
opdrachtgever buiten deze tijden moeten worden verricht, zal een toeslag in rekening worden gebracht  

 (maandag t/m vrijdag  voor 08.00 uur of na 17.00 uur: 125%. Zaterdag en zondag: 200%). 
 
 
7. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de schone machine met geladen batterijen en/of (waar toepasselijk) voorzien van voldoende 

brandstof, ter beschikking te stellen, opdat het onderhoud kan worden uitgevoerd. Wachttijden buiten de schuld van de 
onderhoudsmonteur worden aan cliënt doorberekend, evenals het niet doorgang vinden van de afspraak zonder tijdige afzegging. 

 
 
8. Na de servicebeurt noteert de servicemonteur van Cleanfix de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de verbruikte materialen op een 

werkbon. Deze dient door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger ter plaatse ondertekent te worden. Op de daaropvolgende 
factuur wordt de contractprijs per servicebeurt berekend tezamen met de vervangen onderdelen die doorberekend worden, indien deze 
niet onder de Cleanfix garantieregeling vallen. 

 
 
9. Andere werkzaamheden, welke buiten het bestek van dit abonnement vallen, worden separaat in rekening gebracht. Deze 

werkzaamheden worden slechts uitgevoerd als de Cleanfix servicemonteur geen afspraken elders heeft. 
 
10. Dit  abonnement geldt voor een periode van 12 maanden en wordt automatisch verlengd . 
 Dit  abonnement kan te allen tijde kosteloos opgezegd worden door beide partijen.  
 
 
11 Tariefwijzigingen worden eenmaal per jaar doorgevoerd bij ingang van de nieuwe contractperiode. De tarieven worden automatisch 

aangepast aan de dan geldende prijsverhogingen voor materiaal en loonkosten. 
 
 
12. Cleanfix acht zich van haar verplichting ontslagen, indien anderen dan door Cleanfix gevolmachtigd technisch personeel onderhouds- of 

reparatiewerkzaamheden aan de machine, waarop dit contract betrekking heeft, verrichten. 
 
 
13. Bij het ingaan van dit contract wordt er van uitgegaan dat de in dit contract vermelde machine op het adres is gelokaliseerd, dat 

hierboven is vermeld als bewaaradres.  
 In het geval de machine na verloop van tijd op een ander adres bewaard wordt, zal de klant Cleanfix hierover schriftelijk informeren, ten 

einde de consequentie voor dit contract te kunnen beoordelen. 
 
 
14. Dit contract is niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke toestemming van Cleanfix. 

Het contract treedt eerst in werking na terugontvangst van een door de opdrachtgever getekend exemplaar. 
 
  


