
 

 

Jazeker! Zuid Nederland   
Onderhoud en garantie overeenkomst	
 
Overeenkomstnummer: ………………….……………Promnummer PAC............................... 
(In te vullen door Administratie Jazeker! Zuid Nederland) 

 
Ondergetekenden 
Jazeker! Zuid Nederland , gevestigd Kaardebol 10 te 5803 HX Venray info@jazekerzuidnederland.nl KvK Rotterdam 23085941, 
hierna te noemen Jazeker! en, 
 
1. Zakelijk abonnement         
Bedrijfsnaam  …………………………………………………………………………………………………………………. 
De heer/mevrouw …………………………………………………………………………………………………………………. 
Vestigingsadres  …………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode/Plaats  …………………………………………………………………………………………………………………. 
KvK nummer  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Particulier abonnement 
De heer/mevrouw……………………………………………………………………  voorletters…………………………… 
Adres  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode ………………………………… Plaats…………………………………………………………………… 
Telefoon              …............................................Mobiel....06-.................................................................................... 
Email adres       ……………………………………….…………….………………………………………………………… 
 
Hierna te noemen afnemer verklaren als volgt te zijn overeengekomen, 
 
De overeenkomst 
○ Dat afnemer bij Jazeker! Zuid Nederland een 'Jazeker! geen gezeur' abonnement afsluit op het beveiligingssysteem geïnstalleerd op     
bovenstaand adres voor 18,50 € per maand. 
○ Dat afnemer via Jazeker! een abonnement op een alarmcentrale afsluit voor 20.00 €  per maand (apart in te vullen). 
○ Dat de afnemer 2,50 € per maand korting krijgt op elk van bovenstaande overeenkomsten, zolang beide afgenomen worden. 
 
Deze bedragen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven. 
De overeenkomst(en) gaan in op ………/…………/…………, de betalingsverplichting op …....…/……......../............... 
 
Duur en opzegging van de overeenkomst 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.  
Na deze overeengekomen periode wordt deze overeenkomst ieder jaar automatisch verlengd met de duur van een jaar.  
Opzegging van de verlengde overeenkomst kan elke dag van de maand, met een opzegtermijn van één (1) maand lopende vanaf 1e van 
de maand, schriftelijk/per email of op de wijze waarop de overeenkomst is aangegaan. 
Wijze van betaling :  

Voor preventief onderhoud, garantie en service door Jazeker! : €, ……….per maand.  

Automatische incasso van €.16,00 respectievelijk €.18,50 per maand. Afnemer tekent bijgaande machtiging  

Ten gunste van: Jazeker Zuid Nederland te Venray, Kvk 23085941 rekening : NL77ABNA 0833674404  

Voor bewaking door de meldkamer NVD 
Automatische incasso van respectievelijk € 17.50 / € 20.00 per maand. Afnemer tekent bijgaande machtiging. 
Afnemer ontvangt binnen 1 week de overeenkomst van NVD meldkamer welke u 1 exemplaar ondertekend retour stuurt. 
 
Algemene Voorwaarden 
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Jazeker! Zuid Nederland zoals gedeponeerd  bij de KvK Rotterdam, waarvan 
een samenvatting op de achterkant van deze overeenkomst. Afnemer verklaart, voor ondertekening van deze overeenkomst, hiervan 
kennis te hebben genomen. 
 
 
 
Ondertekening 
Voor akkoord d.d ……………/…………………/………..…….. te ………………….………………………………………….                       
 
Afnemer                        Gemachtigde Jazeker! Zuid Nederland  
 
 
Naam  ………………………………………….      Naam                …Hans van der Elburg……………… 
 
 
Handtekening   …………………………………………      Handtekening     ………………………………………… 



 
 

 

Onze 'Jazeker! geen gezeur' voorwaarden, zonder kleine letters:	
 

• Jazeker! Garandeert een werkend alarmsysteem. Tenzij er sprake is van een overmacht situatie, worden eventuele 
storingen binnen twee werkdagen verholpen. Voorrijkosten, arbeidsloon en materiaalkosten ten gevolge van defecte 
componenten zijn bij de prijs inbegrepen. 
 

• Jazeker! Verricht regelmatig preventief onderhoud aan uw alarmsysteem, hoe vaak hangt af van het systeem. Ook 
worden alle componenten tijdens dit onderhoud uitvoerig getest. 
 

• Jazeker! Kijkt iedere dag uw systeem helemaal na, als u een meldkamer aansluiting heeft en uw systeem dat 
toelaat! Dat gebeurt op afstand, zonder dat u er erg in heeft. Mochten we iets zien wat niet helemaal goed is, bellen 
we u om een afspraak te maken en de nodige reparaties uit te voeren. 
 

• Jazeker! Zorgt dat uw systeem up to date blijft en aangepast aan de werkwijzen die inbrekers hanteren. Jazeker! 
Gebruikt hiervoor zoveel mogelijk de bestaande componenten. Eventuele uitbreidingen moeten natuurlijk wel betaald 
worden, maar zijn tegen een laag tarief. 
 

• Jazeker! Dit contract is gewoon overdraagbaar. 
 

• Jazeker! Verhuist uw alarmsysteem voor een laag tarief. 
 

• Jazeker! Zorgt dat uw systeem communiceert bij eerste installatie. Als u daarna veranderingen aanbrengt in die 
communicatie, herstellen we de communicatie tegen zo laag mogelijke kosten. Veelal voorkomt u die kosten door 
vooraf ons even te bellen voor advies. 
 

• Jazeker! Verwacht  van u op een 'normale' manier om te gaan met de componenten. Natuurlijk valt mechanische en 
waterschade buiten deze garantie. Gaat u schilderen of zo, komt Jazeker! tegen een laag tarief de componenten 
tijdelijk weghalen en later weer installeren. Dat voorkomt mechanische schade. 
 

• Jazeker! Verwacht van u dat er op tijd geïncasseerd kan worden. 
 

 

 


