
SERVICE OVEREENKOMST
tussen

Firma  
Naam:      Espresso Star Lavazza
Straat:     Slekkerstraat 26 
Postcode /  Plaats:    6102 VK  Echt
Tel.:                                           Fax;  Tel.:  (+31) (0)475 - 484500
Machine type;                           Periode;                     Fax.:  (+31) (0)475 – 481818
Prijs;     € 92,- per jaar excl. BTW   www.lavazza-blue.nl / info@lavazza-blue.nl

Hierna “Espresso Star Lavazza” vermeld als ES. 

1. De duur van deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch 
met een  minimum van twee jaar. Indien niet conform het hierna volgende 
wordt opgezegd, wordt deze overeenkomst na het verstrijken van een periode 
van twee jaar telkens van rechtswege met een jaar verlengd. Partijen kunnen 
deze overeenkomst beëndigen per datum van tweejarige periode of jaarlijkse 
verlenging, mits opgezegd bij aangetekend schrijven 1 maand voor afloop.

 
2. E.S. Verplicht zich binnen 24 uur na ontvangst van de storingsmelding, gratis 

( inclusief arbeidskosten en onderdelen, excl. EUR. 6,50 verzendkosten 
machine ) de storing te verhelpen, ofwel binnen deze tijd gratis vervangende 
apparatuur beschikbaar te stellen ,enkel door ES geleverde machines. Indien op 
uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, technische service dient te worden 
verleent buiten de bij ES geldende normale werktijden, dan zal  ES de daarmee 
verband houdende extra kosten bij opdrachtgever in rekening brengen. De 
meldingen zullen geschieden aan ES Tel. 0475 485800. 

3. Voor eventuele schade voortkomende uit of verband houdende met service 
en/of onderhoud en het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de apparatuur 
kan ES niet aansprakelijk worden gesteld.

4. Dit contract zal zonder enige opzegging een einde nemen, indien door 
vernietiging of ernstige beschadiging van de apparatuur of door overmacht aan 
de zijde van ES, in redelijkheid nakoming van haar, uit dit contract 
voorvloeiende verplichtingen niet kan worden gevorderd. Geen van beide 
partijen zal in geval van deze beëindiging jegens de wederpartij enige 
aanspraak op schadevergoeding of anderzijds hebben.

5. ES houdt zich het recht voor reparatie en/of onderhoud te weigeren, mits 
redelijkerwijs aannemelijk kan worden gemaakt, of bewezen kan worden dat 
de storing terug te voeren is op produkten die niet door ES geleverd zijn.

Plaats/Datum:  Plaats/Datum: 

Opdrachtgever:  ES:  

Beide partijen verklaren de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord bevonden.

E s p r e s s o    S t a r    L a v a z z a

http://www.lavazza-blue.nl
http://www.lavazza-blue.nl

