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Leveringsvoorwaarden 
 

1. installatie/demontage 
TOEGANG BOUWPLAATS 

Bij een eventuele plaatsing, demontage, 

herinstallatie of reparatie door Soilspect in 

opdracht van de opdrachtgever van het door 

opdrachtgever gehuurde wordt toegang 

verschaft tot de werklocatie, op alle 

werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

KOSTEN VOORTKOMEND UIT 

ONJUISTE INFORMATIE 

OPDRACHTGEVER 

Het door gevolge van onjuiste informatie 

vanuit de opdrachtgever ontstane meerwerk 

en/of kosten, waaronder en zich niet 

beperkende tot; onjuiste afmeting of 

plaatsingshoogte van koppelpunten ten 

behoeve van te plaatsen, installeren, 

opnieuw te installeren of te repareren 

meetapparatuur en toegangsverschaffing 

tot locatie, wordt door Soilspect in rekening 

gebracht bij de opdrachtgever. 

 

SCHADE/DIEFSTAL 

TOTAL LOSS/REPARATIE  

Bij een total-loss situatie bij gehuurde 

apparatuur is wordt bij de opdrachtgever 

een vervangingswaarde van €750,- per 

apparaat in rekening gebracht. Het is 

opdrachtgevers verantwoordelijkheid 

het/de apparaat/apparatuur binnen 7 dagen 

te retourneren naar de hoofdvestiging van 

Soilspect. Bij sprake van (een) gedeeltelijk 

beschadigd(e) apparaat/apparatuur wordt 

door Soilspect de restwaarde van bepaald 

en een reparatiebedrag in rekening gebracht 

aan de opdrachtgever van maximaal de 

vervangingswaarde. Daarnaast is de 

opdrachtgever verplicht om direct bij 

constatering melding van het incident te 

maken bij Soilspect.  

 

DIEFSTAL 

Bij diefstal wordt de vervangingswaarde 

van  van het/de apparaat/apparatuur bij de 

opdrachtgever in rekening gebracht, te 

bedragen: €750,- per apparaat. Soilspect zal 

de locatie van de stations proberen uit te 

lezen en deze aan de autoriteiten 

overhandigen. Als de opdrachtgever 

aangifte doet van diefstal en de stations 

retourneert aan Soilspect wordt de 

vervangingswaarde van de geretourneerde 

apparatuur met aftrek van door Soilspect te 

bepalen  reparatiekosten, aan opdrachtgever 

terugbetaald. 

vervangen: 2 weken + extra kosten 

Soilspect behoud zich het recht na schade 

of diefstal een termijn te hanteren van 

veertien dagen voor het opnieuw plaatsen 

van de te installeren apparatuur. 

grondverdichting 

Schade aan apparatuur voortgekomen uit 

hevige trillingen ten gevolge van 

grondverdichting wordt in rekening 

gebracht bij de opdrachtgever tot een 

maximaal bedrag van €750,- per apparaat 

 

2. Betaling 
NIET TIJDIG BETALEN 

Soilspect stuurt maandelijks een factuur 

met de overeengekomen huurkosten van de 

apparatuur, de betaaltermijn van deze 

facturen is 30 dagen. Soilspect behoudt zich 

het recht bij het meermaals niet tijdig 

betalen de opdrachtgever de toegang tot het 

gegevensportaal en API te blokkeren en 

daarnaast de apparatuur te demonteren. 

 

SERVICE EN PLANNING 

De huurperiode wordt vooraf door de 

opdrachtgever gespecificeerd. Als tijdens 

het project blijkt dat de huurperiode verkort 

of verlengd moet worden, dan wordt 

Soilspect minimaal 3 maanden voor het van 

kracht worden van de wijziging op de 

hoogte gebracht.  

Bij verlenging en tijdig op de hoogte 

stellen: Huurcontract wordt verlengd naar 

de voorgestelde periode mits de batterijduur 

toereikend is. 

Bij verkorting en tijdig op de hoogte stellen: 

Resterende huur van de initiële tijdsduur 

van het project wordt voor 10% in rekening 

gebracht. 
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Bij verlenging en niet tijdig op de hoogte 

stellen: Soilspect behoud zich de optie de 

apparatuur retour te krijgen om in te zetten 

op andere projecten. Waarbij de 

opdrachtgever  verplicht is de meetstations 

te retourneren na de gestelde projectduur.  

Bij verkorting en niet tijdig op de hoogte 

stellen: Het restant van de initiële huur 

wordt voor 75% in rekening gebracht. 

Opdrachtgever retourneert de apparatuur 

aan Soilspect 

Bovenstaande vier scenario’s kunnen 

onderhevig zijn aan andere schriftelijke 

afspraken, vastgelegd voor aanvang van het 

project tussen opdrachtgever en Soilspect. 

Het installeren retourneren en demonteren 

kan door Soilspect worden uitgevoerd voor 

eenmalig terugkerende meerprijs bovenop 

de betreffende maand huur. 

 


