
	

	

 
 

OVEREENKOMST ONDERHOUD AIRCO-INSTALLATIE: 
 
De ondergetekenden: 
 
Dhr/mevr:__________________________________________________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________________________________ 
 
Gemeente:_________________________________________________________________________________ 
 
Hierna te noemen: Opdrachtgever  
 
En 
 
Aetec bvba 
Beersebaan 120 unit 10 
B-2275 Gierle 
 
Hierna te noemen: Leverancier  
 
Verklaren te zijn overeengekomen dat opdrachtgever en leverancier een overeenkomst zijn aangegaan voor 
het onderhoud van de hieronder vermelde airconditioning.  
Opdrachtgever heeft zich op de hoogte gesteld van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en heeft 
hiermee ingestemd.  
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 60 maanden.  
De overeenkomst zal telkens met 12 maanden verlengd worden, tenzij de opdrachtgever of leverancier uiterlijk 
2 maanden voor verlenging van de overeenkomst, schriftelijk de andere partij heeft meegedeeld de 
overeenkomst niet meer te willen verlengen.  
Jaarlijks zal de onderhoudsvergoeding worden geïndexeerd. De garantietermijn op de compressor en de 
printplaten behoudt de garantie van 5 jaar, alle overige onderdelen zullen indien nodig worden vervangen 
tegen kostprijs.  
De onderhoudsvergoeding bedraagt € 175.00 (1) voor de eerste unit en € 60.00 (1) per bijkomende unit, 
bedragen zijn exclusief BTW. 
 

(1) Jaarlijks zal de onderhoudsvergoeding worden geïndexeerd 
 
 
 
 
Het onderhoud heeft betrekking op: Airco splitunit type  
Bouwjaar: _______________________ 
 
Afgevuld met gastype:_________________ 
 
De airco is geplaatst op:__________________________ (buiten unit) _______________________(binnenunit)  
 
Datum van ondertekening : ______________________________________  
 
Naam:________________________________________________________ 
 
 
 



	

	

Waarom is het onderhouden van de airco belangrijk? 
• Je vermijdt hoge kosten voor het herstellen van defecten: Via onderhoud kunnen problemen tijdig 

opgespoord en opgelost worden. Zo voorkom je hoge kosten om de airco te herstellen. 
• De airco gaat langer mee: Een airco conditioning installatie die regelmatig onderhoud krijgt, blijft 

optimaal werken en gaat dan ook langer mee. 
• Lager energieverbruik: Airconditioning die goed werkt, heeft een lager energieverbruik. Dat heeft een 

positieve invloed op jouw energiefactuur. 
• Gezondere binnenlucht: Dankzij airco onderhoud voorkom je dat bacteriën en schimmels zich in de 

installatie nestelen. Zo vermijd je slechte geurtjes en allergische reacties als gevolg van een vuil 
aircosysteem. 

 
TIP: Schakel het Aetec Airco team in, zij zullen met de nodige zorgen uw airco komen nakijken en volledig klaar 
maken voor de zomer die er dan weer aankomt.  
 
Wat zal zo een onderhoud inhouden? 

- Nakijken en eventueel vervangen van de filter (binnen unit) 
- De binnen unit reinigen 
- Buiten unit nakijken & reinigen 
- Warmtewisselaar nakijken en eventueel reinigen 
- Gassen nakijken & indien nodig bijvullen 
- Nakijken op lekkages 
- Condensafvoer nakijken 

 
Geniet van 5 jaar Omnium garantie vanuit onze leverancier  
5 jaar op onderdelen*# 
* behalve onderdelen die aan normale slijtage van vervanging zijn 
zoals bv. Filters condensopvoerpompen en hydraulische 
circulatiepompen. Om in aanmerking te komen voor de garantie, 
moeten de toestellen geregistreerd worden via onze 
garantiedocumenten (zie lager). 
# volgens onderstaande voorwaarden 

 
Algemene voorwaarden garantiebeleid Cairox(2) 

Algemene verkoopvoorwaarden blijven van kracht, zie 
website www.cairox.be – algemene verkoopsvoorwaarden 
– waarborgen  
 
Extra voorwaarden Fujitsu (#) 

• Deze voorwaarden zijn geldig voor Fujitsu-toestellen die geleverd worden vanaf 01/01/2017 
en enkel geldig in België en Groot Hertogdom Luxemburg.  

• De garantie gaat in op de factuurdatum van het materiaal. 
• Voor het toestel is een geldig onderhoudscontract afgesloten met een koeltechnisch 

gecertificeerd bedrijf. 
• De garantie is enkel van toepassing als het toestel wordt geplaatst door een koeltechnisch 

gecertificeerd bedrijf. 
• Het onderhoudscontract is binnen de 6 maanden na factuurdatum en max 3 maanden na de 

opstart van de installatie afgesloten. Het onderhoud gebeurt op de installatie volgens de 
onderstaande frequentie: 
Residentieel: Volgens de wetgeving van kracht en minstens 1 keer per jaar. 
Niet-residentieel: volgens de wetgeving van kracht en minstens 2 keer per jaar naargelang de 
grootte van het toestel. 

• Voor toestellen in industriële toepassingen is een coating aangepast aan de omgeving 
verplicht. (ons te consulteren) 



	

	

 
NIET gedekt door de garantie 

• Alle verplaatsingskosten (Belgisch grondgebied van andere), het vullen van bijvullen van 
koelgas, rechtstreekse van onrechtstreekse verliezen in de productie, kosten voor de nodige 
hijstoestellen (kraan, lift, schaarlift, stellingen,...) en alle andere directe van onrechtstreeks 
gemaakte kosten. 

• Beschadiging door natuurkrachten, overspanning van breuksporen. 
• Als de installatie en/of ingebruikname van de apparatuur niet volgens de regels der kunst 

wordt uitgevoerd. 
• Indien er geen geldige factuur van onderhoudscontract kan worden voorgelegd. 
• Indien het type en/of serienummer van het toestel gewijzigd, beschadigd van verwijderd is. 
• Het defect ontstaan is het transport van deur niet tijdig onderhoud. 
• Indien het toestellen niet worden aangekocht via CAIROX BELGIUM NV/SA van door een 

andere installateur dan een garantieaanvraag doet. 
• De werkuren, verplaatsingskosten en onderdelen die worden gebruikt door onze 

gecertificeerde koeltechnische medewerkers bij interventie omdat de installatievoorschriften 
en garantieregels niet worden gerespecteerd. 
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