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In aanvulling op de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie
Aandrijven en Automatiseren (verder genoemd: Feda-voorwaarden voor
handelsondernemingen) geldt in geval van fabricage, montage – en installatie door de
opdrachtnemer het volgende:
Art. XVI Prijs
1. Het leveren van leidingwerk alsmede het verstrekken van leidingwerktekeningen is
niet in de aanbieding begrepen.
2. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet
afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen
nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet
maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
3. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn
niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door
de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de
opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs
berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de
aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de
voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. XVII van deze
voorwaarden zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden
doorberekend.
Art. XVII Montage/installatie
1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie
van het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen
en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te
monteren/installeren product en/of de juiste werking van het product in
gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door
of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of in opdracht van
laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is
overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren
product zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is
aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de
normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten
de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het
gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken
aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen (zoals steigers, takels,
hefkranen, ladders, elektrische -en autogenische lasapparatuur, met uitzondering van het
gebruikelijke handgereedschap), hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en
vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de
opdrachtgever gebruikelijke meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste
plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de geleverde producten op de juiste plaats
aanwezig zijn;
i. de installatieplaats in overeenstemming is met overige installatievoorschriften van
opdrachtnemer.
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet
of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. In de montage is niet begrepen:
a. het toezicht houden bij het vullen van het geleverde product met het voor de
installatie van de opdrachtgever bestemde medium;
b. het, op door de opdrachtnemer te bepalen dagen geven van het te zijner beoordeling
nodige onderricht in het bedienen van het product aan het personeel van opdrachtgever,
dat met de bediening zal worden belast;
c. het plaatsen van en/of aansluiten op de installatie van de opdrachtgever van het te
leveren product;
d. het leveren en monteren van elektrische leidingen;
e. het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, schilderwerk of
andere dergelijke werkzaamheden;
f. het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende laag
van de leidingen;
g. het leveren van het voor het product bestemde medium en het vullen van het product
daarmee;
h. het verrichten van reinigingswerkzaamheden in verband met het optreden van lekken
in de installatie.
5. Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever wordt een
opslag overeenkomstig de in de onderneming van de opdrachtnemer geldende tarieven in
rekening gebracht.
6. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van de Feda-voorwaarden
voor handelsondernemingen van overeenkomstige toepassing.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het deskundige en juiste gebruik en
toepassing in zijn organisatie van de producten, alsmede voor toe te passen administratie
–en berekeningsmethoden.
Art. XVIII Overname-beproeving
1. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als
bedoeld in artikel VI lid 3 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen of,
indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de
opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en

die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht.
De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in
aanwezigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder
gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet
aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn
geaccepteerd.
2. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de
benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. XVII lid 2 sub f., alsmede
representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende
mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat
de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk
kunnen worden nagebootst.
Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is de vorige bepaling, laatste zin, van
toepassing.
Art. XIX Garantie
1. Art. X lid 1 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen is van
overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in
ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van
het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in art. X lid 1 bedoelde
garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de
opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in
ieder geval eindigt indien 18 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
2. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe
garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra, bij
toepasselijkheid van lid 1, 30 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
3. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en
onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is
overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 12 maanden. Deze garantie
behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid
de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De
tweede volzin van art. X lid 2 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen is
van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 12
maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de
oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

