AANVULLENDE VOORWAARDEN COGAS ZUID B.V.
Naast de bepalingen in de bijgevoegde AVAG verkoopvoorwaarden zijn
onderstaande bepalingen op deze offerte van toepassing.
Indien niet nadrukkelijk anders vermeld is onze offerte exclusief:
‐ Benodigde veiligheidsvoorzieningen conform ARBO/VCA-richtlijnen;
‐ Isolatiewerkzaamheden;
‐ Elektrische werkzaamheden;
‐ Bel of signaalgever t.b.v. alarm;
‐ Huur van rijplaten, rolsteigers, hoogwerkers e.d.;
‐ Bouwkundige voorzieningen;
‐ VISA- en milieukeuringen;
‐ Inspectie NEN3140 en gelijkvormigheidsinspectie van de elektrische installatie;
‐ Afvoer en verwijdering van milieubelastende stoffen en materialen;
‐ Afvoeren en verwijderen van verpakkingsmaterialen en kabelhaspels;
‐ Dakdoorvoeren maken cq aanbrengen.
GEBRUIKTE MATERIALEN
Voor alle in deze offerte/opdracht omschreven gebruikte/gereviseerde materialen geldt dat de
aanbieding geldig is zolang de materialen op voorraad zijn. Indien gebruikte materialen niet voorradig
zijn dan zullen deze (in overleg) tegen meerprijs vervangen worden door nieuwe materialen.
BOUWWATER/STROOMVOORZIENING
De opdrachtgever zorgt voor het benodigde bouwwater en voldoende stroomvoorziening voor de
uitvoering van het werk.
GRAAF- EN GRONDWERK
Niet inbegrepen zijn graaf- en grondwerkzaamheden alsmede het aanleveren en verdichten van
vulzand. Indien bronbemaling vereist is, om graafwerkzaamheden ten behoeve van leidingen etc. uit te
voeren, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.
ARBO/VCA
Onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform ARBO/VCA-richtlijnen. Om de veiligheid van onze
medewerkers te waarborgen kan het noodzakelijk zijn bepaalde werkzaamheden uit te voeren met behulp
van (ingehuurd) materieel (hoogwerker/rolsteiger/verreiker/heftruck/-beveiligingen e.d.). De huur van dit
materieel zal op basis van nacalculatie worden doorberekend.
SCHAFT- EN TOILETVOORZIENING
De opdrachtgever dient tijdens de duur van de werkzaamheden te zorgen voor een acceptabele schaft- en
toiletvoorziening. Is dit niet mogelijk dan zal opdrachtnemer hiervoor alsnog zorg dragen. De huur van
genoemde voorzieningen zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
MATERIAALVOORZIENING (LADEN/LOSSEN MATERIALEN)
Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor het laden/lossen van de
benodigde materialen nabij de plek waar deze benodigd zijn. De loslocatie dient bereikbaar te zijn en vrij van
obstakels. Indien geen losmogelijkheden/voorzieningen voorhanden zijn zullen we het benodigde materieel
inhuren en het laden/lossen op basis van regie doorberekenen.
WATERBEHANDELING
Ten behoeve van het vullen van de installatie dient de opdrachtgever zorg te dragen voor geschikt water
dat geen nadelige gevolgen heeft en geen aantasting veroorzaakt aan de leidingen en overige componenten
van de installatie. Eventuele te maken kosten voor het behandelen van het vulwater komen voor rekening
van de opdrachtgever.

Cogas Climate Control

KASSENBUIZEN
De kassenbuizen worden volgens NEN 10219-1 EN NEN 10219-2 geproduceerd.
KETELHUIS
Het ketelhuis dient te voldoen aan de landelijke en plaatselijke voorschriften. De opdrachtgever verzorgt
zelf de benodigde luchttoevoer- en ventilatieopeningen.
KASVERWARMING
Voor de goede en veilige werking van de kasverwarmingsinstallatie adviseren wij, alvorens het
plantmateriaal in de verwarmde afdelingen aangevoerd en aangeplant wordt, de installatie minimaal 24
uur op volle belasting te hebben beproefd. Dit i.v.m. eventuele schadelijke dampen welke vrij kunnen komen
bij geschilderde en/of niet ontvette buizen en heetwaterslangen.
ENERGIEVERBRUIK
Opdrachtnemer aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever
lijdt als gevolg van een hogere energieafname en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten, belastingen
en/of boetes die door de overheid en/of de betrokken energieleveranciers aan de opdrachtgever in rekening
worden gebracht, ook niet indien zou komen vast te staan dat de hogere energieafname direct of indirect
een gevolg is van de uitvoering van onze werkzaamheden.
WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Indien de opdrachtgever naast opdrachtnemer ook derden inschakelt bij het verrichten van dezelfde of
samenhangende installatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden aan warmte-, elektro, klimaat- of
watertechnische installaties, dan aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade die direct
of indirect voortvloeit uit deze door derden verrichte werkzaamheden.
INBEDRIJFSTELLING
Apparatuur, machines enz. welke door derden, maar niet in opdracht van opdrachtnemer aan
opdrachtgever worden geleverd, wordt door opdrachtnemer niet in bedrijf gesteld.
GARANTIE
De garantie, welke op onze installatie wordt gegeven, is omschreven in artikel 13 van de bijgevoegde AVAG
verkoopvoorwaarden. Naast de bepalingen, genoemd in de AVAG verkoopvoorwaarden, houdt de garantie
verder in, dat de onderdelen, welke binnen 1 jaar defect raken gratis door ons worden gerepareerd of
vervangen. Dit geldt echter alleen voor de nieuwe materialen, genoemd in de materiaalspecificatie. Voor
gebruikte materialen geldt een garantietermijn van 3 maanden.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan gewassen die direct of indirect het gevolg is van
temperatuursinvloeden en/of vochtigheidsgraad. Gedurende het eerste jaar na inbedrijfstelling wordt door
ons gratis service verleend in die zin, dat storingen gratis door ons worden verholpen en de
controlebezoeken niet in rekening worden gebracht.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS

1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere
partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Cogas Zuid BV is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens
waarvan het gebruik door Cogas Zuid BV noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de
overeenkomst.
4. Wanneer Cogas Zuid BV persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste
behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5. Cogas Zuid BV gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst
te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is
toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Cogas Zuid BV treft technische en organisatorische maatregelen om een passend
beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de aard van de verwerking.
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