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Op al onze offerten en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden,

zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op de datum van het tot stand komen van de overeenkomst.

Abonnementsovereenkomst Professionele Reparateurs

Deze abonnementsovereenkomst voor professionele reparateurs (hierna: het abonnement) is opgesteld op 
datum ………………. door en tussen Buram Electro B.V., gevestigd op Handelsweg 30, 1422 DW te Uithoorn 
(verder te noemen Buram), met inachtneming van EU Verordening 2019/2019.

en ……………………………………………………….….................................. met klantnummer ………………. gevestigd op 
……………………………………………………………………………................. (verder te noemen professionele reparateur).

Artikel 1.
De volgende voorwaarden gelden voor het verstrekken van reparatie- en onderhoudsinformatie aan een professio-
nele reparateur (een exploitant of onderneming die professionele reparatie- en onderhoudsdiensten voor appara-
ten aanbiedt):
1. De professionele reparateur moet in Nederland actief en gevestigd zijn, en beschikken over de in Nederland 

geldende vereisten van technische bekwaamheid .
2. Inschrijving KvK, aantoonbaar door middel van een kopie inschrijving.
3. De professionele reparateur is technisch bekwaam en voldoende deskundig om apparaten te herstellen. 

Bekwaam- en deskundigheid moet worden aangetoond door het overleggen van een kopie van de volgende 
documenten/diploma’s: 
- F-Gassen II diploma (minimaal); 
- Elektrotechnisch opleiding MBO niveau 4; 
- VOP (Voldoend Onderricht Persoon) zoals omschreven in NEN-EN 50110 en NEN 3140.

4. De professionele reparateur heeft een verzekering die iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit  zijn activitei-
ten  volledig dekt. Een kopie van de lopende polis moet worden overlegd.

Artikel 2.
De professionele reparateur heeft voor de duur van het abonnement toegang tot de volgende informatie:
• Schema’s;
• Explosietekening;
• Informatie over onderdelen en diagnose (zoals de theoretische minimale en maximale meetwaarden);
• Diagnostische foutcodes indien van toepassing;
• In het koelapparaat opgeslagen gegevens van gemelde incidenten (indien van toepassing);
• Lijst met de noodzakelijke reparatie- en testapparatuur.
 
Artikel 3.
Abonnement:
• De abonnementskosten bedragen € 960,- (excl. BTW) per kalenderjaar.
• Het abonnement zal pro rato van het desbetreffende kalenderjaar worden berekend.
• Het abonnement start na ontvangst van de betaling en wanneer aan alle voorwaarden in artikel 1 zijn   

voldaan.
• Het abonnement eindigt automatisch op de laatste dag van het desbetreffende  kalenderjaar. 
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• Abonnee krijgt via een inlogcode toegang tot LiParts waar de informatie, zoals beschreven in artikel 2, is   
terug te vinden.

• Abonnee krijgt gedurende een abonnementsperiode 20% korting op onderdelen en accessoires besteld bij 
Buram.

• Bij twijfel over de echtheid en/of juistheid van de verstrekte informatie is Buram gerechtigd om het abonnement 
niet te verstrekken of te beëindigen.

Artikel 4.
Overige bepalingen:
• Bij het niet herstellen volgens de technische documentatie of het niet gebruiken van originele onderdelen, komt 

de productaansprakelijkheid van Buram en Liebherr te vervallen. De professionele reparateur accepteert in dat 
geval volledige productaansprakelijkheid.

• De verstrekte/verkregen informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd of op ande-
re wijze worden gedeeld. 

• De verstrekte inloggegevens mogen op geen enkele wijze aan derden worden verspreid of doorgegeven. 
• Voor, tijdens en na het beëindigen van de looptijd van dit abonnement, is het de professionele reparateur niet 

toegestaan om, in verband met de verkoop en service ten aanzien van de betrokken producten, zichzelf te 
identificeren als een erkende dealer of erkende reparateur van de producten en het merk “LIEBHERR”. Gedu-
rende de looptijd van dit abonnement mag de professionele reparateur zich wel identificeren als een profes-
sionele reparateur die toegang heeft tot reparatie- en onderhoudsinformatie van LIEBHERR. De professionele 
reparateur erkent dat Liebherr International AG de exclusieve eigenaar van het merk “LIEBHERR” is en dat 
Liebherr International AG of diens vertegenwoordiger Buram, het recht heeft om het gebruik of de weergave 
daarvan te verbieden. De professionele reparateur zal geen enkele rechten hebben noch vorderen ten aanzien 
van het merk “LIEBHERR”. 

De professionele reparateur aanvaardt verder dat:
• Hij/zij het merk “LIEBHERR” of een variant daarvan niet zal gebruiken als het geheel of een deel van de titel of 

de naam van zijn activiteiten;
• Hij/zij op geen enkele wijze gebruik zal maken van het merk “LIEBHERR” in verband met een inspanning om 

de goederen van anderen te verkopen; 
• Hij/zij geen gebruik zal maken van een naam of merk dat verwarrend veel lijkt op het merk “LIEBHERR” of 

aanleiding zou kunnen geven tot enige verwarring met betrekking tot het merk “LIEBHERR”.
• Hij/zij het merk “LIEBHERR” niet zal gebruiken in een domeinnaam.

Ondertekening
Buram Electro B.V.      Professionele reparateur

M. van den Broek      Naam: ……………….………………...................... 
Manager Service & Sales Support    Functie: ……………….………………......................
Uithoorn       Plaats:  ……………….………………......................
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