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 Algemene voorwaarden 

 Toepassingsbereik voorwaarden en voorrangsbepaling 

 

I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Van Amerongen CA 

Technology B.V. (hierna: Van Amerongen) zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van 

opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten.  

II. Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de “Algemene Leveringsvoorwaarden 

Installerende Bedrijven 2007” (hierna: “ALIB 2007”). Deze kunnen worden geraadpleegd op onze 

website www.van-amerongen.com. Zij worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Zij zijn 

beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. 

III. De onder I en II bedoelde voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de 

opdrachtgever, ook indien Van Amerongen de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft 

afgewezen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere 

voorwaarden wordt door Van Amerongen niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

 Algemene garantievoorwaarden 

 

Op de installaties en daarmee verband houdende leveringen van Van Amerongen zit garantie zoals omschreven 

in artikel 16 van de “ALIB 2007”, met inachtneming van de hierna weergegeven bijzondere bepalingen: 

I. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de opdrachtgever in strijd handelt met een van de hierna 

onder II t/m VIII  weergegeven voorwaarden: 

II. Installaties, inclusief het PVC leidingennetwerk en pneumatische kleppen, maar met name de 

machines, mogen niet aan temperaturen onder 0°C of boven 40°C blootgesteld worden. 

III. Machines moeten opgesteld staan in een droge, stofvrije ruimte, zodat filters niet verstopt kunnen 

raken. 

IV. De frequentie van de stroomvoorziening dient 50 ± 10 Hz te zijn, tenzij hierover schriftelijk andere 

afspraken zijn gemaakt. 

V. Voor CA-/ULO-bewaring dient een koelcel te voldoen aan de eisen voor lekdichtheid zoals gesteld door 

het instituut Food & Bio-based Research (FBR) te Wageningen, dat onderdeel uitmaakt van de WUR-

holding met de Wageningen Universiteit, of door een dergelijk en vergelijkbaar, internationaal, erkend 

instituut. De voorwaarden voor lekdichtheid waaraan voor CA-/ULO-bewaring moet worden voldaan, 

worden op eerste verzoek door Van Amerongen kosteloos toegezonden.  

VI. Voor service dienen door Van Amerongen geleverde servicematerialen gebruikt te worden, en service 

dient door Van Amerongen, of een door Van Amerongen erkend (getraind) bedrijf uitgevoerd te 

worden; het is mogelijk dat door ontstane schade, de garantie vervalt.  

VII. Daarnaast geldt dat er alleen garantie wordt gegeven op het PVC leidingnetwerk indien dit volledig 

door Van Amerongen geïnstalleerd is. 

VIII. De garantie gaat in op de datum waarop het opleveringsdocument ondertekend is.  
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 Inschatting capaciteit scrubbers 

 

In aanvulling op de hiervoor weergeven garantievoorwaarden gelden voor scrubbers nog de volgende 

bepalingen:  

I. Capaciteitsverlies van scrubbers onder 5°C en boven 30°C en schade als gevolg van temperaturen 

boven de 40°C is uitgesloten van de garantie.  

II. Capaciteitsberekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden ± standaard deviatie. 

Capaciteitsverlies van scrubbers die terug te voeren valt op een afwijking van die gemiddelde waarden 

en standaard deviatie is uitgesloten van de garantie. 

III. Bij de berekening van de capaciteit van de O2-scrubber of N2-generator (kortom elke stikstofbron) is 

geen rekening gehouden met de respiratie van het product, noch met de gasdichtheid van de 

bewaarcellen. Capaciteitstekort van scrubbers als gevolg van een gebrek aan gasdichtheid van de 

koelcel(len) is uitgesloten van de garantie. 

IV. De berekening van de benodigde CO2-adsorptiecapaciteit is gebaseerd op waarden die verstrekt zijn 

door het instituut Food & Bio-based Research (FBR) te Wageningen, of door een dergelijk en 

vergelijkbaar, internationaal, erkend instituut. Deze berekening houdt geen rekening met ongewoon 

hoge respiratiewaarden als gevolg van slechte logistiek en planning, waarvoor Van Amerongen dus 

ook niet garant kan staan. 

 

 Installatie 

 

I. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat er in redelijkheid voldoende ruimte is om te kunnen 

installeren. Het gaat hier met name om bijvoorbeeld ruimte op de bewaarcellen, of tussen de wanden 

van het gebouw en de bewaarcellen, waar doorgaans de scrubber-leidingen geplaatst worden.  

II. Betonvloeren moeten glad afgewerkt zijn, met name in de nabijheid van de deur. Hier mag de vloer 

niet meer dan 2 mm over een afstand van een meter afwijken om de gasdichte afsluiting van de deur 

op de vloer te kunnen garanderen. 

III. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleggen van de stroomvoorziening voor machines en 

apparaten op aanwijzingen van Van Amerongen. 

IV. Elektriciteit (220-240 of 380-400VAC, 50 Hz) moet gedurende de gehele installatieperiode beschikbaar 

zijn.  

V. Gereedschappen en installatiematerialen moeten op een veilige plaats opgeborgen kunnen worden 

tijdens afwezigheid van de installateurs. 

VI. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afvoeren van verpakkingsmaterialen. 

 

 Horizontaal en verticaal transport op locatie 

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk en draagt hij zelf zorg  voor 

het horizontale en verticale transport van machines en materialen op de bouwplaats, alsmede voor de 

beschikbaarheid van de nodige middelen om dit transport te verzorgen, zoals een vorkheftruck, palletwagens, 

ladders en eventueel andere materialen. Van Amerongen is niet verantwoordelijk voor horizontaal en verticaal 

transport op de bouwplaats, en zal dit transport alleen op zich nemen na overleg met de opdrachtgever. 
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 Garantietermijn 

 

☐ 1 jaar; 

☐ 2 jaar; 

☐ Anders, namelijk:  

 

Daarnaast geeft Van Amerongen – indien van toepassing – standaard 5 jaar garantie op actieve kool. Deze 

garantie is slechts geldig indien scrubbers onder de juiste condities en voorwaarden hebben gefunctioneerd, en 

er geen sprake is van externe factoren zoals bijvoorbeeld koelsysteemlekkages of andere gassen of chemicaliën 

die irreversibel met de actieve kool binden. 

 

 Aansprakelijkheid 

 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 16 van de ALIB 2007 geldt dat Van Amerongen niet aansprakelijk is voor 

schade aan verse producten tijdens en na bewaring of aan gebouwen en bewaarcellen. Daarnaast neemt Van 

Amerongen geen verantwoordelijkheid voor het bewaarregime in de bewaarcellen en het verwezenlijken van 

de ULO- of CA-condities of het in stand houden ervan. 

 

 Eigendomsvoorbehoud 

 

Van Amerongen behoudt zich de eigendom voor van alle uit hoofde van opdrachten door haar aan de 

opdrachtgever geleverde apparatuur, materialen en eventuele andere zaken totdat de totaalsom voor de 

opdracht volledig is voldaan. De opdrachtgever wordt automatisch eigenaar nadat alle betalingen zijn voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


