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BESTELFORMULIER DIENSTVERLENING CSL DUALCOM
Ontvangstdatum

Retourdatum

GEGEVENS INSTALLATEUR
(Bedrijfs)Naam
Naam aanvrager
Installateursnummer

Email

VERZENDADRES
Naam
Adres
Postcode

Plaats

KLANTGEGEVENS
Naam
Adres
Plaats

Postcode

REF- / PROM-NUMMER*

Protocol

*wordt ingevuld door Securitas

SIA

PRODUCT- EN SERVICESPECIFICATIES
Product en type verbinding

DigiAir

SP2 (alleen GPRS)

Calibre

DP1 (Ethernet + GPRS)

Calibre

DP2 (Ethernet + GPRS)

Calibre

DP3 (Ethernet + GPRS)

Calibre

DP4 (Ethernet + GPRS)

EXTRA OPTIES

Selecteer extra opties

Opmerkingen /Speciale instructies

Note: Bij aansluiten van klant altijd het alarmcentrale aanmeldformulier invullen.
Note: Met verzending van van dit formulier geeft U aan de algemene voorwaarden behorende bij dit bestelformulier te hebben gelezen
en hiermee akkoord te gaan.

VERZENDEN
Standaard email programma (bv. Outlook): 1.Klik op verzenden. 2.Kies standaard email-programma. 3.Klik op doorgaan. Het ingevulde
formulier wordt in een nieuw venster in uw standaard email-programma geopend. 4.Verstuur het bericht.
Webmail (bv. Gmail of Yahoo): 1.Klik op verzenden. 2.Kies webmail. 3.Klik op doorgaan.Volg de instructies op het scherm. U geeft nu
éénmalig toestemming om soortgelijke formulieren nu en in de toekomst te mogen verzenden via uw webmail account. 4. Log in op uw webmail
met uw gegevens. Het ingevulde formulier staat in uw concepten map. 5. Verstuur het bericht. Bij het eerstvolgende gebruik van webmail kiest u
uit de webmail lijst het eerder toegevoegde account.

Verzenden via e-mail
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ALGEMENE VOORWAARDEN
VERPLICHTINGEN INSTALLATEUR
De installateur is verplicht:
- geen veranderingen in het product aan te brengen;
- onderverhuur, verpanding, vervreemding of anderszins te bezwaren van het product
is niet toegestaan.

Het product blijft te allen tijde eigendom van Securitas.

Het product is vanaf de aflevering op het door de installateur opgegeven afleveradres
voor rekening en risico van installateur.

Schade die Securitas lijdt als gevolg van tenietgaan, verlies of beschadiging van het
product vanaf het moment van aflevering is voor rekening en risico van de installateur.

De installateur dient Securitas onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op
installateur zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde
beschikbaar gestelde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten
van Securitas dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement
van de installateur, indien de installateur surseance van betaling aanvraagt of zijn
betaling om andere reden heeft gestaakt.

VERZEKERING, SCHADE EN GEBREKEN
De installateur draagt het risico en verantwoordelijkheid voor het product gedurende de
tijd dat deze ter beschikking van de installateur is gesteld.

De installateur is verplicht elke schade en elk gebrek aan het product onmiddellijk aan
CSL Dualcom te melden. Zonder uitdrukkelijk toestemming van CSL Dualcom mag de
installateur
niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan het product wordt door
CSL Dualcom – of een door haar ingeschakelde derde uitgevoerd.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling,
reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak
die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan aan
de installateur in rekening gebracht.

Terug

