Overeenkomst collectieve beveiliging
Exploitatievereniging Goudse Poort
Heden, de

2011 zijn de ondergetekenden:

4.3

ATN Groep bv
Lucas Bolsstraat 10
2152 CZ Nieuw-Vennep
hierna te noemen: ATN, en:
Naam
4.4
Adres
4.5
Pc en Plaats

hierna te noemen: de opdrachtgever overeengekomen gelijk in de navolgende
bepalingen is bepaald:

4.6

ATN zal na
schriftelijke overeenstemming met het bestuur van de EVGP worden
doorgevoerd en zal het recht hebben om in lid 6 bedoelde en jaarlijks door de
opdrachtgever te betalen bedrag te verhogen mits tenminste één jaar is
verstreken na de dag waarop de installatie en/of diensten bedrijfsgereed kwam.
De hier bedoelde verhoging zal na schriftelijke overeenstemming met het
bestuur EVGP worden doorgevoerd. De bij het sluiten van deze overeenkomst
door de opdrachtgever verschuldigde vergoeding zal nimmer worden
verminderd
In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd,
welke gelijk is aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%.
Alle kosten verbonden aan invordering komen voor rekening van de
opdrachtgever. Naast de kosten waartoe de opdrachtgever op grond van de
artikelen 56 en 57 Rechtsvordering zal worden veroordeeld, is hij tevens alle
door ATN gemaakte kosten verschuldigd met als minimum de kosten verrekend
volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Als vergoeding voor de dienstverlening van ATN zal de opdrachtgever jaarlijks
bij voorruit betaling aan ATN betalen:
Onderstaande tarief van de meldkamer is gebaseerd op basis van 0900nummer doormelding.
Alle onderstaande tarieven zijn gebaseerd op basis van automatische incasso,
zie artikel 18.

Artikel 1: Abonnement centrale meldkameraansluiting
1.1 ATN verbindt zich tegen de opdrachtgever tot het uitvoeren beveiligingsdiensten. Deze
beveiligingswerkzaamheden zullen door ATN
worden uitgevoerd ten behoeve van de leden van de Exploitatievereniging Goudse
Poort.( EVGP secretariaat p/a Tielweg 10 te Gouda)
Bij aanvullende dienstverlening voor bovenstaand adres.
1.2 Met het sluiten van deze overeenkomst verplicht ATN zich tot het verrichten van
diensten van bewaking en beveiliging. Tot dergelijke dienstverlening behoort in
ieder geval niet het breken van werkstakingen, de op enigerlei wijze betrokken
raken bij Politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken
raken bij geschillen tussen de opdrachtgever en één of meer derden. Noch ATN,
noch haar medewerkers, zullen zijn verplicht tot het aanwenden van geweld,
of het zich blootstellen daaraan.
1.3 ATN is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen
te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor
particuliere beveiligingsorganisaties. ATN garandeert niet dat gebeurtenissen (van
welke aard dan ook), op het uitblijven waarvan haar in dit contract bedoelde
inspanningen zullen zijn gericht, niet zullen voorvallen.
1.4 ATN spant zich in de door haar beveiligde en/of bewaakte objecten/terreinen zo
goed mogelijk te beveiligen tegen verlies, brand, diefstal, beschadiging, indiscretie
en andere schade veroorzakende factoren en de daartoe overeengekomen diensten
zo nauwkeurig mogelijk te verrichten, met zorgvuldig op betrouwbaarheid, vakkennis
en lichamelijke en geestelijke geschiktheid geselecteerde medewerkers.
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Artikel 2: Algemene voorwaarden
2.1 Op deze overeenkomst voor de levering van bewakingsdiensten geschiedt volgens
de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en Uitvoering van Werkzaamheden
van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) te Houten, zoals
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, zijnde
17 februari 2004.
2.2 Op deze overeenkomst voor het verrichten van bewaking- of beveiligingsdiensten is
het Nederlands recht van toepassing. Voor alle overige dienstverlening(en) zijn de
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 1992) van
toepassing.
2.3 Indien in deze overeenkomst van de algemene voorwaarden voornoemd
uitdrukkelijk wordt afgeweken, prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst.
2.4 Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 5: Einde van de overeenkomst

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 ATN is niet verder aansprakelijk dan in de algemene voorwaarden bepaald.
3.2 Voor zover verdere aansprakelijkheid zou moeten worden aangenomen, is de
aansprakelijkheid van ATN beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de in artikel 4
lid 2 bedoelde jaarlijkse som, met dien verstande dat de aansprakelijkheidsgrens in
geen geval lager ligt dan € 100,00.
3.3 De krachtens artikel 4 lid 1 door de opdrachtgever verschuldigde betalingen zijn
uitsluitend gebaseerd op de waarde der diensten waarin krachtens deze
overeenkomst wordt voorzien. Indien de opdrachtgever verlangt dat ATN een
grotere aansprakelijkheid dan voorzien in artikel 3 lid 5 aanvaardt, dan zal ATN
deze overeenkomst daaraan aanpassen. De opdrachtgever zal in dat geval een
hoger bedrag verschuldigd zijn dan in artikel 4 lid 2 genoemd, teneinde ATN
in de gelegenheid te stellen haar grotere aansprakelijkheid te kunnen verzekeren.
Een eventuele afwijkende aansprakelijkheid dan vermeld in artikel 3 lid 5 is pas van
kracht wanneer de polis met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering door
de verzekeraar, de opdrachtgever en ATN is ondertekend en als aanhangsel aan
deze overeenkomst is gehecht.
3.4 ATN is jegens de opdrachtgever niet als verzekeraar te beschouwen.
3.5 Alle vorderingen tot vergoeding van schade vervallen, mits de opdrachtgever niet
binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk en gemotiveerd aan
ATN kennis heeft gegeven.
Artikel 4: Betaling
4.1 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever terstond opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
4.2 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden effectief in de overeengekomen
valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
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1

2

3

4

< 300m2

301 m2
600 m2

601 m2
1250 m2

1251 m2
2000 m2

Alarmopvolging, per uitruk € 40,00

€ 178,50

€ 178,50

€ 178,50

€ 178,50

Meldkamer standaard (AL-1)

€ 178,50

€ 178,50

€ 178,50

€ 178,50

Aanvulling per faciliteit

€ 120,-

€ 120,-

€ 120,-

€ 120,-

Tijdsbewaking

€ 107,-

€ 107,-

€ 107,-

€ 107,-

€ 405,-

€ 405,-

€ 405,-

€ 405,-

€ 90,-

€ 230,-

€ 360,-

€ 550,-

Abonnementsoort

aansluiting (AL-2)
Onderhoud inbraaksysteem

n.v.t.

Totaal €

Aanvullend afspraak

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Deze overeenkomst is aangegaan voor 1 jaar, met vervolgens telkens een
stilzwijgende verlening van 1 jaar, behoudens het in het volgende lid bepaalde.
Opdrachtgever kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval
van surséance van betaling, faillissement of onder curatele-stelling van betaling
van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf of in geval de
opdrachtgever het perceel verkoopt of verhuurt, dan wel niet langer huurder of
gebruiker van het perceel.
ATN kan de overeenkomst voorts geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de
opdrachtgever enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet
nakomt, waaronder mede begrepen het niet opvolgen van schriftelijke of
mondelinge instructies van ATN ten aanzien van het gebruik en de bediening
der installatie en tevens de opdrachtgever zijn falen of tekortkomen niet heeft
hersteld binnen twintig dagen nadat ATN de opdrachtgever tot zodanig herstel
heeft gesommeerd.
ATN is tevens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien de vereiste
transmissie-geleiders tussen het perceel van de opdrachtgever en de Alarm
Service Centrale ontbreken of ATN daarvan geen gebruik meer kan maken, dan
wel het perceel van de opdrachtgever en/of de installatie zijn vernietigd of
zodanig beschadigd dat het naar het oordeel van ATN ondoenlijk is om haar
dienstverlening te blijven verlenen, ongeacht of het ontstaan van voornoemde
omstandigheden aan de opdrachtgever al dan niet kunnen worden toegerekend.
Indien één van de omstandigheden voornoemd in de voorgaande leden wordt
veroorzaakte door een omstandigheid welke kan worden toegerekend aan de
opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden in geval van ontbinding aan ATN
een gefixeerde schadevergoeding te betalen welke zal worden berekend op de
wijze als beschreven in artikel 6, onverminderd de eventuele overige
aanspraken op ATN.
Indien nog geen(1) jaar verstreken zijn na de dag waarop de deze
overeenkomst is aangevangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst
schriftelijk opzeggen mits hij een opzegtermijn van tenminste 90 dagen in acht
neemt en mits hij vóór opzegging ATN een gefixeerde schadevergoeding heeft
betaald welke zal worden berekend op de wijze als beschreven in artikel 6,
onverminderd de eventuele overige aanspraken van ATN.
Indien de gecontracteerde periode is verstreken na de dag waarop de
overeenkomst werd aangegaan, kan elke partij de overeenkomst schriftelijk
opzeggen, mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht is genomen.

Paraaf ATN

Paraaf klant

Overeenkomst collectieve beveiliging
Exploitatievereniging Goudse Poort

Artikel 6: Schadevergoeding
6.1 De in artikel 5 lid 5 en 6 bedoelde gefixeerde schadevergoeding, zal al naar gelang
de overeenkomst wordt ontbonden althans opgezegd gedurende het eerste, jaar na
de dag waarop de installatie en/of diensten bedrijfsgereed kwam, belopen
respectievelijk 100% van het in artikel 4 lid 8 bedoelde jaarlijks te betalen bedrag.
Artikel 7: Begin overeenkomst
7.1 De overeenkomst zal partijen niet binden, zolang deze niet is mede-ondertekend
door een gevolmachtigde van ATN.
7.2 Indien ondertekening door een gevolmatigde van ATN achterwege blijft, is ATN
slechts gehouden tot terugbetaling aan de opdrachtgever van het bedrag hetgeen
deze mogelijkerwijze reeds heeft betaald.
Artikel 8: Bedrijfsbeëindiging/Verhuizing
8.1 Bij bedrijfsbeëindiging kan de overeenkomst worden ontbonden, evenals bij
verhuizing naar een bedrijventerrein buiten de regio Gouda of een bedrijfsterrein
binnen de regio Gouda waar ATN niet actief is.
8.2 Bij verhuizing binnen de regio Gouda naar een bedrijfsterrein waar ATN de
collectieve beveiliging verzorgt, verhuist het contract mee onder dezelfde
voorwaarden.
Artikel 9: Overmacht
9.1 ATN is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan indien de behoorlijke
nakoming door ATN ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor
rekening van ATN komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid
genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. ATN heeft als dan:
A.

B.

9.2

in geval van tijdelijke onmogelijkheid te harer keuze het recht
de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst op een later
tijdstip alsnog na te komen mits zulks niet later dan zes
maanden na het intreden van de tijdelijke onmogelijkheid
geschiedt;
in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de
overeenkomst te ontbinden.

Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van ATN komen zijn:
werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod,
transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers,
storingen in de productie, blikseminslag, natuur- en/of kernrampen en terrreur en/of
oorlogsdreiging.

Artikel 10: Wijziging
10.1 Deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd.
Mondelinge toezeggingen door of namens ATN zijn slechts bindend
indien deze door ATN schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 15: ASC – Aansprakelijk voor schade
15.1 ATN is niet aansprakelijk voor het niet of niet voldoende reageren van openbare
hulpinstanties, particuliere bewakingsdiensten of enig ander door of met
instemming van opdrachtgever op het meldformulier opgegeven meldadres.
15.2 ATN is niet aansprakelijk voor alle directe en indirecte schaden die voortvloeien
uit onnodige meldingen. Onnodige meldingen zijn die meldingen, waarop
opdrachtgever of enig ander in haar opdracht of in opdracht van ASC reageert
en waarvan later blijkt dat er geen sprake is van een voorval waarvan
redelijkerwijs mag worden gesteld dat dit via het meldinstallatie wordt gemeld.
Artikel 16: ASC – Algemeen
16.1 Opdrachtgever en ATN kunnen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit
deze overeenkomst na overleg met elkaar geheel of gedeeltelijk overdragen
aan derden.
16.2 Indien de aansluiting op het systeem op last van derden moet
worden verbroken, ontslaat dit opdrachtgever niet van haar
contractuele verplichtingen.
16.3 Gedurende de opzegtermijn van maximaal één jaar van het lopende
meldkamerabonnement zal ATN geen kosten meldkamer in rekening brengen.
Dit om dubbele kosten te voorkomen. Opdrachtgever dient zelf de contracten
van de huidige meldkamer schriftelijk op te zeggen.
16.4 De kosten voor de omzetting naar de Alarm Service Centrale is voor rekening
opdrachtgever.
Artikel 17: Certificaat
17.1 ATN zal in de eerste 6 weken van het nieuw aan te vangen jaar, de oude
certificaten vervangen voor nieuwe certificaten.
17.2 Het certificaat dient op een duidelijke zichtbare locatie aan de voorzijde van het
pand te worden bevestigd, zodat vanaf de weg duidelijk zichtbaar is dat het een
pand betreft wat is aangesloten bij de Collectieve Beveiliging van het terrein.
17.3 Bij verwijdering van het certificaat door derden en/of vandalisme dient de
contractant een nieuw certificaat tegen vergoeding aan te vragen..
Artikel 18: Automatische Incasso
18.1 De door contractant te betalen abonnementsgelden zullen na ondertekening van
het contract éénmalig van uw rekening worden geschreven.
18.2 De volgende jaren zal de incasso plaatsvinden in de eerste maand van het
nieuw aan te vangen kalenderjaar.
18.3 Indien opdrachtgever geen gebruik wil maken van de automatische incasso zijn
wij genoodzaakt jaarlijks € 25, -- administratiekosten in rekening te brengen,
tenzij de betaling van de abonnementsgelden binnen 14 dagen aan ATN worden
voldaan, vervalt de € 25, -- administratiekosten en mag deze in mindering
worden gebracht van de betaling.

Ik maak wel/niet gebruik van de mogelijkheid voor automatische incasso.
Artikel 11: Geschillen
11.1 Eventuele geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of haar
uitvoering zullen voor zover geen andere recht bij uitsluiting bevoegd
is, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 12: Alarm Service Centrale (ASC) – Dienstverlening
12.1 De dienstverlening omvat:
- 24 uur per ontvangen en verwerken van meldingen
- rapportage van meldingen
Artikel 13: ASC – Verplichtingen
13.1 ATN stuurt opdrachtgever een meldformulier waarop de te nemen acties door
opdrachtgever moeten worden ingevuld.
13.2 ATN draagt zorg voor de ontvangst en verwerking van de in het meldformulier
omschreven meldingen. De wijze van verwerking is op dit meldformulier vastgelegd.
13.3 De verplichting gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het door de
opdrachtgever ondertekende meldformulier. De verplichting eindigt om 24.00 uur
van de dag van opzegging.
13.4 ATN zal uiterste zorgvuldigheid betrachten waar het gaat om de opslag en
verwerking van de haar toevertrouwde informatie van en over opdrachtgever.
13.5 ASC garandeert dat opdrachtgever te allen tijde alle criteria in twee toestanden, te
weten geactiveerd (status: melding) en niet geactiveerd (status: rust), met
uitzondering van de 24-uurs controlemelding, op kan vragen.
13.6 ASC garandeert dat deze zal blijven voldoen aan de in de Wet op de Weerkorpsen
gestelde eisen en dat haar centrale is erkend door de Minister van Justitie als
Particuliere Alarm Centrale.
Artikel 14: ASC - Vergoeding
14.1 Eventueel optredende storingen in de apparatuur van de opdrachtgever tot en
met de ACS geven opdrachtgever niet het recht betalingen aan ATN uit te
stellen.
14.2 De vergoeding is exclusief telefoonaansluitings- en gesprekskosten.
Kosten verbonden aan het wijzigen van telefoonnummers of infrastructuur
bepaald door derden, zullen door ATN aan opdrachtgever worden berekend.

Automatische incasso via:
Bankrekening

:___________________________________

Bankrelatie

:___________________________________

Plaats bank

:___________________________________

Hierbij machtigt u ATN tot automatische incasso van de verschuldigde jaarlijkse
abonnementskosten en éénmalige bedragen voor de door u afgenomen diensten.
De automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier
door de ondertekeningsbevoegde.
Dit automatische incassoformulier maakt, na ondertekening, deel uit van
overeenkomsten tussen klant en ATN voor de door de opdrachtgever afgenomen
diensten. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat :
 Hij/zij bevoegd is de overeenkomst betreffende de omschreven diensten namens
het bedrijf aan te gaan.
 De door hem/haar ingevulde gegevens op dit formulier correct zijn.

Voor akkoord handtekening opdrachtgever:

Naam

Handtekening gemachtigde ATN:

_________________________

__________________________

_________________________

__________________________

Paraaf ATN

Paraaf klant

