Aanvulling
algemene leverings - en betalingsvoorwaarden

Tarieven per 1 - 1 - 2011 wijzigingen voorbehouden

Tarieven in Euro's exclusief B.T.W.
Engineering werkzaamheden
Dag prijs

€ 65,- per uur
€ 650,- per uur

(Minimum € 260,- onsite)

Bijzondere omstandigheden
Ad-Hoc of spoed
Werkzaamheden na 20:00
Zaterdag
Zondag

50%
50%
50%
100%

toeslag op tarief
toeslag op tarief
toeslag op tarief
toeslag op tarief

(Tijdens werkdagen)

Onkostenvergoedingen
Autovergoeding

€ 65,- per uur

Materialen
Verblijfskosten

10%
10%

(Principe reistijd is werktijd)

toeslag op werkelijke gemaakte kosten
toeslag op werkelijke gemaakte kosten

Werkwijze
Telefonisch of elk bezoek aan een project / klant voor werkzaamheden of uitleg waarbij gebruik wordt
gemaakt van mijn kennis en expertise wordt in rekening gebracht.
Telefonisch of elk bezoek aan een project / klant t.b.v. een aanvraag en of lopende offerte wordt in
rekening gebracht. (uitzondering indien anders overeengekomen)
Bij opdracht van een project vervalt alleen de rekening(en) t.b.v. besprekingen betreffende het project.
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Levertijden
Veldapparatuur
DDC – systeemcomponenten
Software

2 weken
2 weken
2 weken

(Tenzij anders vermeld in leveringsomschrijving levering derde)

Levering
Alle leveringen zijn franco huis in Nederland op werkadres, tenzij anders overeengekomen.
Horizontaal en/of verticaal transport op het werkadres behoort niet tot de levering.

Offertebepalingen
Offertes die betrekking hebben op Digitale regel- en besturingssystemen, dan wel delen daarvan, kunnen
wij gestand doen 30 dagen na offertedatum.
Uitgangspunt bij de prijsstelling is, dat de opdracht verstrekt zal worden voor het gehele project, zoals dit
in deze aanbieding tot uitdrukking is gebracht.
In geval deelopdrachten worden verstrekt, of de uitvoering van het project wordt uitgesteld of in gedeelten
plaatsvindt, zal herziening van prijzen plaatsvinden.

Betalingsschema
Offertebedrag tot 2000,- euro netto 100% - bij levering.
Daar boven,
50 % - bij opdracht
30 % - bij opdracht Regelkast / Tekenwerk te verrichten werkzaamheden
30 % - bij oplevering (eventueel op te spitsen in 20% en 10% bij grootte werken.)
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Uitgangspunten

Bij het opstellen van de aanbieding gaan wij uit van de door u aan ons verstrekte gegevens:
Aanvraag per mail en gestuurde documenten.

Daarnaast zijn de onderstaande punten van belang:








De prijzen in de offertes zijn gebaseerd op volledige opdracht, bij deelopdracht zullen de prijzen
geïndexeerd worden.
In een offerte wordt uitgegaan van een functionele specificatie volgens de standaarduitvoering
Siemens Nederland.
Conform de algemene leverings - en betalingsvoorwaarden nemen wij geen enkele
verantwoordelijkheid voor het onjuist functioneren van door ons geleverde software, indien na de
oplevering systeemsoftware, bedrijfssoftware of applicatiesoftware worden gewijzigd, toegevoegd
of verwijderd.
Op systeemcomponenten welke niet meer door de leverancier worden geleverd of ondersteund
kan geen garantie worden afgegeven op de aangeboden service materialen.
Dat bij testen van de installatie / software te alle tijde een bevoegd monteur aanwezig is.
Dat de software ter beschikking wordt gesteld voor productie nieuwe software.

Niet tot onze levering behoort:
 Het leveren van licenties voor Desigo Insight
 Het leveren van programmastroomschema’s conform NPR3592 of gelijkwaardige schema’s.
 Het plaatsen en stellen van de panelen.
 Het reviseren van kastschema’s
 Het leveren, leggen en aansluiten van de kabels.
 Het leveren, leggen en aansluiten van de datacommunicatiekabels.
 Het monteren en/of aansluiten van apparatuur in de installatie.
 Het aangeven van aderdoorsneden van kabels in het schemapakket.
 Het testen van de draairichtingen.
 Het monteren en inregelen van lucht- en / of waterzijdige regelapparatuur
 Het leveren / tekenen van werkschakelaars en wandcontactdozen buiten het regelpaneel.
 Het leveren van toerenregelaars voor motoren met de daarbij behorende opnemers en omkasting.
 Het aanbrengen van plaatjes in het veld nabij de betreffende periferie en het kalibreren, labelen
van opnemers.
 Het leveren van flenzen voor de corrigerende organen.
 Elke vorm van bouwkundige of werktuigkundige werkzaamheden, anders dan expliciet
omschreven, is uitgesloten.
 Het leveren van apparatuur aangegeven als door derden te leveren.
 De huur van steigers en / of hoogwerkers. Deze zullen door de bouwkundige aannemer ter
beschikking gesteld worden.
 Lay-out etiketten I/O-modulen.
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Hardwaregarantie
Voor apparatuur die van derden wordt betrokken (o.a. computers, randapparatuur, opnemers etc.) gelden
de garantiebepalingen van de desbetreffende leverancier.

Softwaregarantie
Garantie op programmatuur gaat onmiddellijk na overdracht van de software in.
Duur van de garantie en de garantiebepalingen worden beschreven in de licentievoorwaarden.
De licentie voorwaarden worden beschikbaar gesteld bij de overdracht van de software.

Documentatie
Informatie en documentatie betreffende de in deze offerte genoemde producten en diensten is 24 uur per
dag online voor u beschikbaar op de website www.siemens.nl / www.brcontrols.nl / www.loytec.com
(Indien van toepassing)
De productiedocumentatie wordt na de inbedrijfstelling achtergelaten.
De gereviseerde documentatie wordt na de oplevering toegeleverd.
Deze documentatie bestaat uit:
Projectspecifiek proces instrumentatieschema's.
Projectspecifieke softwareomschrijving van de te leveren functionaliteit.
Configuratieschema en aansluitschema bij meerdere onderstations.

Projectsoftware
Project software wordt zoveel mogelijk volgens standaardvormen vervaardigd.
Wij behouden ons het recht voor om de apparatuurconfiguratie en/of projectsoftware tijdens de uitvoering
van het project aan te passen, ten einde de beoogde werking en/of standaardvorm te bereiken.
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Inbedrijfstelling
Eenmalige inbedrijfstellen kan opgenomen zijn in de offerte.
Het inbedrijfstellen geschiedt dan in normale, ononderbroken werkuren en of anders omschreven in de
offerte.

Voorwaarden en planning
Voor een inbedrijfstelling, verzoeken wij u circa 4 weken van te voren contact op te nemen met uw
contactpersoon.
De inbedrijfstelling kan worden aangevraagd zodra:
 Alle bekabeling op het regelpaneel is aangesloten.
 De installatie gevuld is en waterzijdig ingeregeld.
 De installatie luchtzijdig is ingeregeld.
 De apparatuur welke door derden is geleverd, in bedrijf is gesteld.
 Alle door ons geleverde veldapparatuur is aangesloten.
 De draairichting van de motoren is gecontroleerd en de nominale stromen op het thermisch pakket
zijn ingesteld.
Extra bezoeken welke nodig zijn, doordat installatie - delen nog niet functioneren tijdens de
inbedrijfstelling, worden tegen de geldende tarieven in rekening gebracht.
Gedurende de gehele inbedrijfstelling dient een medewerker van de opdrachtgever ter plaatse te zijn, die
volledig met de installatie bekend is en bevoegd is om te schakelen.
Bij projecten met meerdere regelpanelen dienen er minimaal twee regelpanelen per bezoek in bedrijf te
kunnen worden gesteld.
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