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04-2016 (Gebruikersvoorwaarden PPA)

1 Leveringstermijnen
1.1 Securitas streeft er naar zich zo nauwkeurig mogelijk aan de 

overeengekomen leveringstermijn te houden.
1.2 Alle door Securitas met Opdrachtgever overeengekomen (lever)

termijnen hebben nimmer het karakter van een fatale termijn, 
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.3 Bij overschrijding van een termijn is Securitas eerst in verzuim 
nadat Opdrachtgever Securitas schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld en Securitas een redelijke termijn heeft gegund om haar 
verplichting alsnog na te komen.

1.4 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van 
het Personal Positioning Alarm (hierna: PPA) op het door 
Opdrachtgever opgegeven risicoadres.

1.5 Indien wijzigingen ontstaan in de Overeenkomst of doordat de 
voor de uitvoering van de Overeenkomst bij derde bestelde 
PPA niet tijdig is geleverd, is Securitas bevoegd de levertijd naar 
redelijkheid te verlengen.

2 Oplevering en acceptatie
2.1 Securitas levert in overeenstemming met de overeengekomen 

technische en/of functionele specificaties de PPA op. De 
oplevering zal zoveel mogelijk plaatsvinden op de tussen partijen 
overeengekomen dag.

2.2 De oplevering vindt plaats onmiddellijk nadat een door partijen 
overeengekomen acceptatietest met succes is afgerond. Indien 
geen acceptatietest is overeengekomen, vindt oplevering van de 
PPA plaats op het moment dat Securitas een verbinding tot stand 
heeft gebracht tussen de PPA en de PAC en/of VSC anderzijds.

3 Verplichtingen opdrachtgever
3.1 De Opdrachtgever is verplicht de PPA slechts overeenkomstig  

de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het 
bijzonder om:

3.1.1 De PPA overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften 
o.a. ten aanzien van toezicht, die aan Opdrachtgever bij aflevering 
van de PPA zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;

3.1.2 Geen veranderingen in de PPA aan te brengen;
3.1.3 Securitas te allen tijde toegang tot de PPA te verschaffen;
3.1.4 Onderverhuur, verpanding, vervreemding of anderszins te 

bezwaren van de PPA is niet toegestaan.
3.2 De PPA is vanaf de aflevering op het door de Opdrachtgever 

opgegeven risicoadres voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.3 Schade die Securitas lijdt als gevolg van tenietgaan, verlies of 

beschadiging van de PPA vanaf het moment van aflevering is voor 
rekening en risico van Opdrachtgever. 

3.4 Opdrachtgever dient Securitas onverwijld in te lichten indien 
beslag wordt gelegd op Opdrachtgever 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 Opdrachtgever, 
indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of zijn 
betaling om andere reden heeft gestaakt.

4 Verzekering, schade en gebreken
4.1 Opdrachtgever draagt het risico en verantwoordelijkheid voor 

de PPA gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de 
Opdrachtgever is gesteld. Opdrachtgever zal daartoe de PPA 
verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, 
verlies, diefstal, beschadiging.

4.2 De Opdrachtgever is verplicht elke schade en elk gebrek aan de 
PPA onmiddellijk aan Securitas te melden. Zonder uitdrukkelijk 
toestemming van Securitas mag de Opdrachtgever niet tot 
reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de PPA 
wordt door Securitas – of een door haar ingeschakelde derde 
uitgevoerd.

4.3 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 
Opdrachtgever in rekening gebracht.


