SWS
Order voor inbedrijfstelling
Project / adres van het gebouw

Klant

Projectnummer

Klantnummer

Dhr./Mvr./Onderneming

Dhr./Mvr./Onderneming

Adres

Adres

Telefoon

Telefoon

Groothandel
Installateur
Exploiterende
onderneming

Klant ter plaatse aanwezig?
SCHELL orderbevestiging:

ja
nee – alleen
vertegenwoordiger

Geprefereerde datum:

De klant of ten minste één vertegenwoordiger moet ter plaatse aanwezig zijn op de dag van inbedrijfstelling.
Opmerkingen en informatie voor SCHELL

Schema van kosten voor inbedrijfstelling
Benaming

Onderdeelnummer

Systeem parametrisering ≤30 appendages

98 001 00 00

Aantal

Eenheidsprijs in EUR Totaalbedrag in EUR

Systeem parametrisering ≥31 appendages

98 002 00 00

720 €

0,00 €

Gateway configuratie

98 102 00 00

615,00 €

0,00 €

Gateway inbedrijfstelling

98 103 00 00

1880,00 €

0,00 €

Heen en terug reiskosten per km

98 100 00 00

1,50 €

0,00 €

Werkuren per persoon

98 101 00 00

69,00 €

0,00 €

Aanvullende instructie

98 003 00 00

257,50 €

0,00 €

BE-K/BE-F bedrading

98 004 00 00

25,75 €

0,00 €

Bedrading server/netadapter

98 005 00 00

28,80 €

0,00 €

Totaalbedrag in EUR

0,00 €

465,00 €

0,00 €

Prijzen zijn netto prijzen zoals vermeld in de huidige prijslijst en exclusief BTW. Geen kortingen.

Verzend order aan:

customer.service@schell.eu

Datum, naam in hoofdletters, handtekening van de klant:

Niet ondertekend veld (klik om te ondertekenen)

De algemene voorwaarden van SCHELL GmbH & Co.KG zijn van toepassing, vrij te lezen en te downloaden
op de website www.schell.eu

SWS
Order voor inbedrijfstelling
Nota bene
Gelieve het volgende op te merken over de kosten van extra werk:
Al het 230 V werk wordt uitgevoerd door de klant alleen.
Vervangingsonderdelen/Andere delen worden gefactureerd op basis van tijd en materialen. Prijzen zijn zoals vermeld in de huidige
prijslijst en exclusief reiskosten en afgelegde kilometers, inclusief de afstand afgelegd in beide richtingen, maar met een limiet van 241
km/EUR 362.

Voorwaarden voor inbedrijfstelling
Werkzaamheden voor inbedrijfstelling zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden:
Het instellen van de vereiste parameters in het systeem gebeurt uitsluitend conform de specificaties van de klant.
Een initiële instructiesessie is inbegrepen bij de inbedrijfstelling; elke verdere instructie moet apart worden geboekt.
De vervanging of installatie van onderdelen en componenten zal worden overeengekomen als een aparte service tegen betaling.
Dit is niet van toepassing in gevallen waarin Schell als de fabrikant op grond van productaansprakelijkheid en/of wetgeving inzake
aansprakelijkheid voor defecten verantwoordelijk is. De rechten van de klant om aansprakelijkheidsclaims in te dienen op grond van
defecten in de toeleveringsketen worden niet aangetast door deze order. De klant erkent dat hij/zij claims ingediend op grond van de
wetgeving inzake aansprakelijkheid voor defecten niet langer kan doen gelden op het moment dat Schell onderdelen en componenten
heeft vervangen, hoewel een andere verantwoordelijke onderneming in de toeleveringsketen recht heeft op herstel of verbetering.
De klant erkent dat alle extra inspanningen ter plaatse op grond van vertragingen, herhaaldelijke oproepen, incorrecte of onvolledige
door de klant verstrekte details en een gebrek aan gelegenheid om toegang te krijgen, of op grond van andere omstandigheden die
Schell niet kan voorzien, gespecificeerd en in rekening gebracht zullen worden. Extra werk wordt gefactureerd op basis van het
hierboven genoemde schema van vergoedingen.
De klant is verplicht om de documenten ‘Checklist voor een opdracht tot inbedrijfstelling’ en het ‘Spoelplan voor SWS parametrisering’
correct en volledig in te vullen.

Deze documenten kunnen worden gedownload van:

https://www.schell.eu??????????????

Datum, naam in hoofdletters, handtekening van de klant:

Niet ondertekend veld (klik om te ondertekenen)

De algemene voorwaarden van SCHELL GmbH & Co.KG zijn van toepassing, vrij te lezen en te downloaden
op de website www.schell.eu

