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Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 8 juli 2013, onder nummer 27012085 
 
I  Definities 

- AB Garantieplan: de overeenkomst ten aanzien van bepaalde Goederen, waaronder maar niet beperkt tot apparatuur met 
volgelaatsmaskers met ruilpoule, apparatuur zonder volgelaatsmaskers met ruilpoule en apparatuur met volgelaatsmaskers 
zonder ruilpoule, adembeschermingsmiddelen, vulinstallaties en (gas)detectieapparatuur (deze goederen hierna te noemen de 
"Apparatuur"), op grond waarvan aan Cliënt een pakket aanvullende diensten wordt geleverd ter completering van de 

Apparatuur voor een periode van minimaal 4 jaar en een vaste prijs; 
- Bijzondere Garantieplanvoorwaarden: deze bijzondere voorwaarden ten aanzien van het AB Garantieplan. 
 
II Toepasselijkheid 

1. De Bijzondere Garantieplanvoorwaarden zijn van toepassing op een AB Garantieplan. De Algemene Leverings- en 
Betalingsvoorwaarden van Dräger Nederland B.V. (hierna de "Voorwaarden") zijn op deze Bijzondere 

Garantieplanvoorwaarden van toepassing, tenzij daarvan hierna uitdrukkelijk wordt afgeweken. In geval van strijdigheid tussen 
voornoemde documenten, prevaleren de bepalingen uit het AB Garantieplan boven de Bijzondere Garantieplanvoorwaarden, 
die op hun beurt prevaleren boven de Voorwaarden. 

2. De in deze Bijzondere Garantieplanvoorwaarden gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als daaraan in de 
Voorwaarden is gegeven. 

 
III Huurkoop 

1. De Apparatuur wordt geleverd ten titel van huurkoop. De bepalingen ten aanzien van koop en verkoop op afbetaling zoals 
opgenomen in artikel 1576 tot en met 1576x van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing, tenzij daar in het 
navolgende uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 

2. De eigendom van de Apparatuur gaat over van Dräger op Cliënt onder de opschortende voorwaarde van algehele betaling 
van de koopsom zoals overeengekomen in het AB Garantieplan. De eigendomsoverdracht na betaling van de volledige 
koopsom geschiedt in de staat waarin de Apparatuur zich op dat moment bevindt. 

3. Dräger zal aan Cliënt de macht over de Apparatuur verschaffen op het moment van levering zoals bepaald in de 
Voorwaarden.  

 
IV  Verplichtingen van Dräger  

1. Dräger zal zonder dat Cliënt daartoe een aanvullende vergoeding verschuldigd is ten aanzien van de Apparatuur de 
navolgende diensten leveren: 

 a.  het Onderhoud (zowel regulier preventief als correctief); 
 b. Indien het AB Garantieplan Apparatuur met een ruilpoule betreft, zal Dräger, in beginsel, een ruilpoule aanhouden van 

Apparatuur die (tenminste) functioneel gelijkwaardig is - doch niet noodzakelijkerwijs identiek - aan de Apparatuur. 
Vervanging van Apparatuur met apparatuur uit de ruilpoule geschiedt conform sub 3 van dit artikel. 

 c.  aanvullende diensten conform de in het AB Garantieplan bepaalde tarieven en voorwaarden. 
2. Tussentijdse reparatie of vervanging van (een onderdeel van) de Apparatuur geschiedt naar de keuze van Dräger indien 

Cliënt Dräger in kennis stelt van het feit dat (een onderdeel van) de Apparatuur buiten gebruik is gesteld wegens gebrekkig 
functioneren. De reparatie of vervanging zal op werkdagen (maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen) in 
beginsel binnen 24 uur plaatsvinden en voor zover mogelijk ter plaatse bij Cliënt worden uitgevoerd. 

3. Indien Dräger een vervangend onderdeel van de Apparatuur naar Cliënt zendt, zal Cliënt het vervangen onderdeel van de 
Apparatuur onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur aan Dräger retourneren. Het vervangende onderdeel zal naar keuze van 
Dräger weer worden omgeruild, nadat het vervangen onderdeel van de Apparatuur is gerepareerd. Indien en nadat Dräger het 
gerepareerde vervangen onderdeel van de Apparatuur aan Cliënt heeft toegestuurd, zal Cliënt het vervangende onderdeel 
van de Apparatuur binnen 48 uur aan Dräger terugzenden. 

4. Indien Cliënt uitbreidingen aan de Apparatuur wenst, kunnen deze in overleg en rekening houdend met de beschikbaarheid 
van onderdelen van de Apparatuur:  

 a.  door Cliënt worden gekocht op grond van een separate overeenkomst; of 
 b.  onder de bepalingen van het AB Garantieplan worden gebracht. 
5. Separate onderdelen die op grond van sub 4 van dit artikel worden gekocht of vervangende onderdelen van Apparatuur 

gelden als een onderdeel van de Apparatuur en blijven derhalve tot het moment van betaling van de volledige koopsom 
eigendom van Dräger. 

6. Indien volgelaatsmaskers onderdeel uitmaken van de huurkoop dan zijn de voorgaande leden van dit artikel niet van 
toepassing. Conform het bepaalde in het AB Garantieplan zal Dräger kosteloos en binnen een redelijke termijn nieuwe 
volgelaatsmaskers leveren. De vervangen  volgelaatsmaskers zullen door Dräger kosteloos teruggenomen worden.  

7. Cliënt kan geen aanspraak maken op de diensten zoals omschreven in dit artikel IV, indien Cliënt niet aan haar verplichtingen 
onder deze Bijzondere Garantieplanvoorwaarden heeft voldaan.  

 
V  Intellectuele of industriële eigendomsrechten 

1. Dräger heeft het recht daar waar nodig wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de specificatie, het ontwerp of de 
software van de Apparatuur vanwege voortschrijdende technologie, inzichten, richtlijnen of normen.  

2. Eventuele in deze wijzigingen belichaamde intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Dräger. 
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VI.  Uitsluitingen 

1. Op het Onderhoud als bedoeld in artikel IV sub 1 van deze Bijzondere Garantieplanvoorwaarden kan Cliënt slechts tegen 
betaling van een aanvullende vergoeding conform de tarieven van Dräger zoals opgenomen in het AB Garantieplan een 
beroep doen in geval van een defect in of storing aan de Apparatuur, welke naar de mening van Dräger is ontstaan door: 

 a. Het niet opvolgen van de gebruiksinstructies van Dräger, zoals de instructies met betrekking tot het uitvoeren van 
controles voor het gebruik, het schoonmaken en het drogen van de Apparatuur na gebruik. 

 b.  Ander gebruik van de Apparatuur dan conform goed vakmanschap (waaronder maar niet beperkt tot goed 
brandweermanschap). 

 c.  Blootstelling aan vlammen (vlamcontact) en geweld (bijvoorbeeld bij instortingen). 
 d.  Slijtage - anders dan als gevolg van goed brandweergebruik conform de gebruiksinstructies - dan wel beschadiging ten 

gevolge van (poging tot) misbruik, vandalisme of diefstal. 
 e.  Transport of verplaatsing van de Apparatuur op onzorgvuldige wijze. 
 f. Elke verandering, aanpassing of reparatie van de Apparatuur welke zonder toestemming van Dräger uitgevoerd is door 

Cliënt. 
 g.  Elke andere oorzaak (anders dan conform goed vakmanschap (waaronder maar niet beperkt tot goed 

brandweermanschap)) welke niet is te wijten aan verwaarlozing of fouten van Dräger. 
2. Indien onderzoek noodzakelijk is om de oorzaak van een defect of storing vast te stellen, en het defect of de storing het gevolg 

blijkt te zijn van de in sub 1 van dit artikel omstandigheden, komen de kosten van dit onderzoek voor rekening van Cliënt. 
 
VII  Verplichtingen van Cliënt 

1. Het is Cliënt niet toegestaan de Apparatuur aan een derde in eigendom over te dragen, te verpanden, te verhuren of 
anderszins met rechten of verplichtingen te bezwaren of te belasten. 

2. Cliënt zal de Apparatuur niet ter beschikking stellen aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van Dräger.  
3. In noodsituaties is het Cliënt toegestaan de Apparatuur tijdelijk uit te lenen aan andere organisaties, zonder daarbij de 

eigendom over te dragen of andere rechten op de Apparatuur te vestigen. Handelen of nalaten van de betreffende organisatie 
wordt toegerekend aan Cliënt. 

4. Cliënt zal: 
 a.  Apparatuur welke tijdens het gebruik daarvan met gevaarlijke stoffen besmet is geraakt volledig ontsmetten alvorens deze 

aan medewerkers van Dräger of haar representanten ter reparatie of service aan te bieden. 
 b.  Apparatuur niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Apparatuur bedoeld is. 
 c.  Geen aanpassingen aan de Apparatuur aanbrengen, onderhoud of reparaties (laten) uitvoeren door derden zonder 

uitdrukkelijke toestemming van Dräger. 
5. Cliënt garandeert dat medewerkers van Dräger of haar vertegenwoordigers volledig en vrij toegang hebben tot de Apparatuur 

en tot de aan het gebruik van de Apparatuur gerelateerde gegevens. 
 
VIII  Betaling 

In afwijking van Deel A, artikel VII (Betaling) vindt facturatie plaats na levering van de Apparatuur aan Cliënt in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel III van deze Bijzondere Garantieplanvoorwaarden. Dräger zal elke 
overeengekomen betalingstermijn voor de vervaldatum van deze termijn afzonderlijk factureren.  

 
IX  Wanprestatie 

1. Indien Koper verzuimt aan zijn betalingsverplichting te voldoen dan heeft Dräger na voorafgaande ingebrekestelling van Koper 
het recht om: 

 a.  het AB Garantieplan onmiddellijk te beëindigen en/of verdere leveringen met betrekking tot de service of elke andere 
overeenkomst met de Koper op te schorten ; 

 b.  met inachtneming van het bepaalde in artikel 1576u van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde Apparatuur 
per direct op te eisen; 

 c.  met inachtneming van het bepaalde in artikel 1576t van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, de resterende 
termijnbedragen per direct op te eisen, en 

 d.  de Koper de wettelijke rente te berekenen over de onbetaalde bedragen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
 
X  Aansprakelijkheid  

Ten aanzien van aansprakelijkheid van Dräger voortvloeiend uit of in het kader van het AB Garantieplan, zijn de bepalingen 
zoals opgenomen in de Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.  

 
XI  Communicatie 

Beide partijen wijzen 1 geautoriseerd contactpersoon binnen hun organisatie alsmede 1 plaatsvervanger aan voor de 
onderling te voeren schriftelijke communicatie. 

 
* * * 

 


