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Beheerder van de lift

Betreft: Onderhoudsvoorwaarden van uw lift
Geachte Heer, Mevrouw,
De levensverwachting van uw lift is meer dan 45 jaar. Graag staan wij mee in om deze investering te onderhouden aan de beste
voorwaarden om u zo de beste opbrengst te garanderen.
•
•
•
•

•

Besparing 1: Matrix Liften is ISO9001+ gecertificeerd waardoor uw lift slechts tweemaal per jaar gekeurd moet worden
i.p.v. 4 maal. (Besparing 9.000€)
Besparing 2: Matrix Liften onderhoudt voornamelijk zijn eigen liften waardoor we de beste technische kennis en
knowhow kunnen verzekeren. (Besparing 10.000€)
Besparing 3: Matrix Liften zal slechts een onderdeel vervangen als dat echt nodig is. Zo zal men over alle jaren heen
duizenden euro's besparen. (Besparing: 10.000€)
Besparing 4: Na het plaatsen van een gsm-module kan Matrix Liften uw communicatie overnemen aan €72 excl btw per
jaar (inclusief gesprekken), waar een vaste lijn doorgaans €240 excl btw per jaar kost. Minder facturen, minder werk en
geld gespaard. (Besparing: 7.000€)
Besparing 5: Liften geplaatst door Matrix Liften zijn onderhevig aan een minimale slijtage (dus geen geplande
veroudering). Matrix Liften zal, in tegenstelling tot andere firma’s, ervoor kiezen om zo weinig mogelijk onderdelen te
vervangen. (Besparing 15.000€)

Door de beste materiaalkeuze en goede kennis zal men bij Matrix €50.000 excl. btw kunnen sparen.
Graag delen wij ook nog mee dat onderhoud op een lift verplicht is volgens kb 09/03/2003 betreffende beveiliging van de liften
Art. 6 Par. 1. En ook uw verzekeringsfirma zal eisen dat de lift onderhouden wordt.
In bijlage vindt u onze voorwaarden tot het onderhoud op uw lift.

Met vriendelijke groeten,
Frederik Essel
Zaakvoerder
Matrix Liften
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Onderhoudsvoorwaarden
1.

Onderwerp

Matrix Liften onderhoudt de lift volgens de regels van de kunst en zoals beschreven in de liftnorm (EN81) volgens het
overeengekomen aantal beurten. Een lift dient 4 maal per jaar door een extern herkende keuringsfirma (EDTC)
gekeurd te worden. Vermits Matrix Liften een ISO9001+ certificaat heeft is dit maar 2 keer nodig.

2.

Frequentie

De frequentie van het onderhoud gebeurt op basis van diverse parameters zoals type lift, grootte van de lift, aantal
appartementen die ervan gebruik maken enz.…

3.

Jaarlijkse vergoeding

De klant verbindt er zich toe als tegenprestatie van het onderhoud, uitgevoerd door Matrix Liften, jaarlijks de factuur
te betalen binnen de vervaltijd. Het totaalbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

4.

Aanvang en duurtijd van het onderhoudsjaar

Deze onderhoudsverbintenis voor het volgende jaar vangt aan op de datum op de factuur. Deze wordt telkens na
afloop stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Bij een aanpassing van de prijs (aan nieuwe marktvoorwaarden) zal u steeds
op voorhand een verwittiging krijgen.
Onderhoud kan op elk moment stopgezet worden. Een jaar dat begonnen is (de factuur is opgemaakt) wordt
afgewerkt. Als men vanuit de beheerder niet per geschreven bericht een einde maakt aan onze diensten, en wij dus
niet weten dat onze diensten niet meer gewenst zijn, dient men wel nog alle gedane prestaties te betalen.

5.

Algemene voorwaarden

Zie bijgevoegde algemene voorwaarden opgemaakt op datum van 1/1/2016.

6.

Aanvullingen waarvoor u kan kiezen

Om zo efficiënt mogelijk te werken kan u kiezen naar uw wensen:
•

BASIC
Matrix Liften communiceert de datum van onderhoud niet op voorhand, het onderhoud wordt uitgevoerd samen met andere liften
in de regio. De klant voorziet steeds een persoon die toegang kan verlenen aan de technieker van Matrix Liften. Er kan ook een
sleutel te onzer beschikking gesteld worden.

•

SMS 1 UUR
U wordt ongeveer 1 uur op voorhand verwittigd via sms dat een technieker van Matrix Liften langskomt voor het uitvoeren van het
onderhoud op voornoemde lift. Deze optie heeft een meerkost van €3 excl btw per onderhoudsbeurt.

•

SMS 12 UUR
U wordt de dag voordien verwittigd via sms dat een technieker van Matrix Liften langskomt voor het uitvoeren van het onderhoud
op voornoemde lift. Deze optie heeft een meerkost van €6 excl btw per onderhoudsbeurt.

•

AFSPRAAK
U kan op afspraak een onderhoudstechnieker van Matrix Liften laten komen. Als de onderhoudsbeurt op bovengenoemde lift
voorvalt neemt Matrix Liften contact op om een afspraak te maken. Deze optie heeft een meerkost van €30 excl. btw per
onderhoudsbeurt.
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7.

Forfait verlichting en batterijen

Matrix Liften factureert alle onderdelen die vervangen worden tijdens onderhoud
aan de klant. Verlichting en batterijen worden regelmatig vervangen, hiervoor stelt Matrix Liften een “forfait
verlichting en batterijen” voor die een meerkost van €24 excl btw met zich meebrengt.

Uitbreiding voor depannages
1. Storingen tijdens de werkuren
Bij een storing tijdens de werkuren zal Matrix Liften zo snel mogelijk na de oproep, het probleem oplossen. De
verplaatsing en de werkuren tijdens werkdagen om de lift te ontstoren zijn inbegrepen in deze optionele
depannagedienst. De jaarlijkse vergoeding voor deze dienst tijdens de werkuren is €215 excl btw.

2. Storingen in het weekend
Als uitbreiding op deze depannageservice is er een weekendservice. Matrix Liften komt dan na de werkuren, in het
weekend en op feestdagen bij u langs om een dringende ontstoring te doen. De verplaatsing en werkuren voor een
storing zijn voorzien in de prijs. De weekendoptie op de depannageservice heeft een meerprijs van €165 excl btw
boven op de prijs van punt 2, nl. €215 excl. btw.

3. Wat is een depannage of ontstoring?
Bij een depannage of ontstoring werkt de lift niet meer door toedoen van externe omstandigheden (vb. blokkeren
van de deuren). Bij een depannage worden geblokkeerde personen bevrijd, de deuren gedeblokkeerd en indien
noodzakelijk voor de veiligheid, de lift geblokkeerd. Van zodra er wisselstukken nodig zijn wordt de ontstoring een
herstelling. Herstellingen vallen in geen geval onder de depannageservice. Indien er wisselstukken nodig zijn die niet
voor handen zijn, wordt een herstelling ingepland tijdens de werkdagen.

4. Algemene voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de bijgevoegde algemene voorwaarden verder vermeld.
Matrix Liften biedt geen depannage diensten aan voor liften die niet door Matrix Liften geïnstalleerd zijn. U heeft
steeds de mogelijkheid een interventie aan te vragen. Er kan geen depannageservice afgesloten worden indien het
onderhoud niet door Matrix Liften gebeurt
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Uitbreiding: gsm-module
1. Analoge telefoonlijn vs. gsm-module
Volgens de liftnorm is het verplicht een bi-directioneel communicatiesysteem te hebben in de lift. Dit wil zeggen dat
er een spreek- en luisterverbinding geïnstalleerd is die in geval van nood altijd gebruikt kan worden. Sinds enkele
jaren is het niet enkel mogelijk een analoge lijn te installeren, waar een vast telefoontoestel in de kooi hangt, maar is
het ook mogelijk een autodialer met gsm-module te gebruiken.
Bij installatie van een autodialer wordt een parlofoon onzichtbaar ingebouwd in de kooi. Deze wordt geactiveerd
door het drukken op de alarmknop waarna deze automatisch in verbinding komt met onze nooddienst. De
communicatie wordt gedaan via het mobiele netwerk.

2. Voordelen van een autodialer met gsm-module
•
•
•
•
•

Het gsm-abonnement wordt door Matrix Liften afgesloten, beheerd en gecontroleerd. Er is geen
abonnement nodig bij een derde partij.
De noodlijn wordt volgens de norm EN81-28 (“Remote alarm on passenger and passenger goods lifts”) door
ons gecontroleerd.
De lijn wordt automatisch doorverbonden met onze nooddienst.
De lijn is vanop afstand door ons te controleren.
In geval van nood weet de nooddienst direct op welke lift u zich bevindt door de ingebouwde identificatie.

3. Vergoedingen
De aankoop en installatie van een autodialer brengt een eenmalige kost van €660 excl btw met zich mee. Opgelet,
hier kunnen kleine kosten bijkomen tijdens de installatie, afhankelijk van het type van de lift.
De abonnementskosten bedragen €6 excl btw per maand, deze worden jaarlijks gefactureerd samen met de
onderhoudsfactuur. Alle oproepen zijn inbegrepen.

4. Algemene voorwaarden
Voor de voorwaarden verwijzen wij door naar bijgevoegde algemene voorwaarden hieronder beschreven
Simkaarten blijven ten aller tijde eigendom van Matrix Liften, zelfs indien het onderhoud stopgezet wordt. Matrix
Liften heeft het recht de SIM kaart te blokkeren bij stopzetting of laattijdige betaling.
Het is niet mogelijk een gsm-dienst af te sluiten indien er geen onderhoud bij Matrix Liften gebeurt.
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Algemene voorwaarden
1. Betalingsmodaliteiten
Na 5 jaar wordt de prijs geëvalueerd en in onderlinge overeenkomst aangepast aan de geldende marktvoorwaarden.
Indien technische normen nieuwe verplichtingen toewijzen aan Matrix Liften kan het noodzakelijk zijn de prijs van
onze diensten aan te passen.
Bij niet betaling gelden de wettelijke regels van interestvergoedingen e.d. Matrix Liften kan ervoor kiezen de
diensten op te schorten, hierdoor kunnen onderhoudsbeurten vervallen. Matrix Liften behoud ook dit recht voor
niet betaling van facturen anders dan die van onderhoud.
Bij niet betaling wordt er een administratieve kost van 15%, met een minimum van €50,00 excl btw, op het
verschuldigd bedrag aangerekend voor de dossieropvolging.

2. Interventies
Het depanneren, ontstoren of herstellen van liften valt in geen geval onder de onderhoudsdienst tenzij men de optie
neemt. Interventies worden gefactureerd aan het geldende uurtarief met een verplaatsingsvergoeding. Op zon- en
feestdagen geldt een toeslag van 100%, ’s avonds en op zaterdag geldt een toeslag van 50%.
Wisselstukken gebruikt tijdens onderhoud, werkopdrachten of interventies zijn niet inbegrepen en worden altijd
gefactureerd.
Er kan geopteerd worden voor een uitbreiding met depannageservice (zie opties).

3. Algemene onderhoudsprestaties
Het verloop van een onderhoud kan u terugvinden in het technisch dossier, dit is te allen tijde beschikbaar in de
machinekamer van de lift. Het onderhoud is aangepast naar het gebruik en type lift.
Onderhoud wordt uitgevoerd op werkdagen tussen 8h en 17h.
Matrix Liften kan op eigen initiatief werken ondernemen of wisselstukken plaatsen indien het noodzakelijk geacht
wordt zonder de materiaalprijs van €150 excl btw te overschrijden. Dit zowel voor vlot gebruik als om
veiligheidsredenen. Voor hogere prijzen zal Matrix Liften steeds offerte maken.

4. Blijven vreemd aan onze diensten
•

•
•
•
•
•
•
•

Alle herstellingen en/of leveringen. Evenwel kan de klant kan steeds beroep doen op de diensten van Matrix
Liften hiervoor. Vervanging van wisselstukken valt onder garantie het eerste jaar, lopend vanaf de datum van de
indienststellingsfactuur, indien het onderhoud door Matrix Liften gebeurt.
Commerciële garanties (dus bovenop de wettelijke) vervallen door het stopzetten van de samenwerking op vlak
van onderhoud.
Alle depannages, tenzij er gekozen is voor de uitbreiding depannages.
Alle wisselstukken.
Het rein houden van de kooi en machinekamer.
Het verwijderen van water in de schacht en machinekamer.
Het terug in staat stellen van de lift na schorsing of onderbreking van de huidige overeenkomst.
Onterechte interventies die te verwijten aan verzuim, verkeerd gebruik of kwaad opzet.
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5. Verplichtingen van de klant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er dient te allen tijde een veilige toegang zijn naar de machinekamer.
Het toestel ter beschikking stellen aan Matrix Liften voor de duur van het onderhoud of de herstelling zonder
een schadevergoeding te eisen voor de onderbreking in de beschikbaarheid van de lift.
De toegang naar de machinekamer af te sluiten voor onbevoegden.
In geval van abnormale werking de lift buiten dienst te stellen en de depannage dienst van Matrix Liften zo snel
mogelijk te verwittigen.
Steeds op de hoogte te zijn over de laatste wetgeving (https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteitveiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/liften-en-kabelbanen/veiligheid-van-liften).
Dezelfde onderhoudsfirma beheert alle liften in eenzelfde schacht of machinekamer.
De naam en contactgegevens van de beheerder in de kooi aan te brengen.
Alle adreswijzigingen door te geven aan Matrix Liften.
De sleutel van de machinekamer te allen tijde beschikbaar te stellen aan Matrix Liften. De beste oplossing
hiervoor is een sleutelkastje met driehoeksleutel.
Niet aan de lift te werken zonder Matrix Liften op de hoogte te stellen.
Indien het niet wenselijk is dat bewoners herstellingen, depannages of storingen melden dient de
klant/syndicus dit zelf te melden aan bewoners.
Bij verkoop neemt de koper de onderhoud-regeling over tot eventuele beëindiging ervan.

6. Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Matrix Liften is slechts verantwoordelijk voor zijn beroepsfout welke gedekt is door een verzekering die niet
mag verward worden met de verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar/klant dekt.
Matrix Liften is niet verantwoordelijk voor elke schade welke het gevolg is van uitwendige oorzaak of fout van
eigenaar of derden.
Matrix Liften is niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de deursleutel voor liften die nog ter
beschikking zijn aan de klant.
Matrix Liften is niet verantwoordelijk voor dienstonderbreking veroorzaakt door stroomonderbreking, vorst,
warmte, stof en vochtigheid.
Matrix Liften is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht.
Matrix Liften kan beslissen de lift buiten dienst te stellen voor onbepaalde duur, hierbij wordt de
verantwoordelijke op de hoogte gebracht.

7. Schadevergoeding
Indien een partij schadevergoeding eist van de andere kan deze nooit meer bedragen dan de verschuldigde partij
kon voorzien bij de aanvang van de onderhoudsperiode, en nooit meer dan de werkelijke schade.

8. Geschillen
Geschillen worden beslecht door de rechtbanken van regio Merelbeke of Gent.

9. Periodieke keuringen
De klant stelt op zijn kosten een keuringsorganisme aan die de lift periodiek keurt. Omdat Matrix Liften een
ISO9001+ bedrijf is dient er 2 keer per jaar gekeurd te worden i.p.v. de normale 4 keer.
De klant ontvangt als opdrachtgever van de periodieke keuringen de verslagen. De klant bezorgd deze zo snel
mogelijk aan Matrix Liften wie de opmerkingen zal evalueren en bepalen of deze opgelost worden tijdens het
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volgende onderhoud of een interventie. De bouwheer staat in voor het oplossen van
de opmerkingen voor welke hij verantwoordelijk is.
Indien tijdens de keuringen onze bijstand noodzakelijk is worden de gepresteerde uren en verplaatsing aangerekend.

10.

Communicatie tussen klant en Matrix Liften

De communicatie kan gebeuren via de klantenwebsite: www.matrixliften.eu. Hier kan u volgen wanneer de
onderhoudsbeurten uitgevoerd zijn.
Matrix Liften heeft een telefonische depannage lijn welke 24/7 bereikbaar is (09 / 232 . 41 . 91). Voor kleine
storingen of vragen i.v.m. de lift belt u het best tijdens de kantooruren naar 09 / 232 . 41 . 88 of stuurt u een mail.

11.

Gebouw ouder dan 10 jaar

Een gebouw ouder dan 10 jaar die hoofdzakelijk privé gebruikt kan genieten van een btw-tarief van 6%.
Het initiatief hiervoor komt van de eigenaar(s) of syndicus om het formulier in te vullen en door te sturen. Eventuele
verbeteringen kunnen slechts voor het lopende boekjaar.
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Ter verduidelijking
Wat is een indienststellingskeuring, periodieke keuring en risicoanalyse?
Bij de ingebruikname van een lift hoort een indienststellingskeuring, deze geeft aan dat een lift geplaatst is volgens
de wet en naar de bijhorende certificaten. Deze keuring wordt in orde gebracht door de installateur van de lift.
Daaropvolgend moet de lift periodiek gekeurd worden. Wettelijk gezien moet een lift 4 keer per jaar periodiek
gekeurd worden, bij een ISO9001+ bedrijf is dit slechts twee keer nodig. Een periodieke keuring controleert de
duurzaamheid van de lift. Periodieke keuringen zijn aan te vragen door de eigenaar of syndicus van het gebouw en
zijn ter zijne laste. De eigenaar of syndicus dient de verslagen over te maken aan Matrix Liften.
Elke 15 jaar dient een lift een risicoanalyse te krijgen. Op een risicoanalyse wordt gekeken of de lift nog voldoet aan
de huidige veiligheidsvoorschriften. Een risicoanalyse wordt aangevraagd door de eigenaar of syndicus. Als het
verslag doorgestuurd wordt stelt Matrix Liften een offerte op om de lift aan te passen naar de risicoanalyse.

Wat is een interventie
Een interventie is een tussenkomst van Matrix Liften om het probleem te onderzoeken en te herstellen. Deze kan
uitgaan van de klant of van Matrix Liften indien het een noodzaak blijk n.a.v. onderhoud, eerdere interventies of een
keuringsverslag. Bij een interventie worden steeds de gepresteerde uren, verplaatsing en gebruikte materialen
gefactureerd.

Wat is een depannage of ontstoring
Er wordt van een depannage of ontstoring gesproken indien door toedoen van externe omstandigheden de lift niet
meer werkt. Bijvoorbeeld: blokkeren van de deuren…
Bij een depannage of ontstoring kunnen: geblokkeerden bevrijd worden, deuren gedeblokkeerd worden, de lift
gereset worden...
Indien gewenst kunnen depannages of ontstoring opgenomen worden in het contact: zie uitbreiding depannage.
Bij misbruik van de lift wordt een ontstoring of depannage direct een interventie.

Wat is een herstelling?
Van zodra er wisselstukken gebruikt nodig zijn spreken we van een herstelling. Bij een herstelling worden steeds de
gepresteerde uren, verplaatsing en gebruikte materialen gefactureerd.

Waarom de gezondheidsindex?
De gezondheidsindex wordt algemener aanvaard dan aanpassingen uit de bouw of metaalnijverheid. Hij zal voor de
klant voordeliger zijn waardoor de noodzaak wel kan ontstaan de prijs na 5 jaar te herzien.

Wat is een opschorting?
Dit is een tijdelijke onderbreking van onze diensten. Deze duurt tot wanneer de reden tot opschorting opgelost is. De
duurtijd van deze onderhoudsperiode wordt hierdoor niet verlengt en de ondertussen vervallen taken worden niet
ingehaald. Bij een opschorting vervalt alle verantwoordelijkheid van Matrix Liften betreffende de veiligheid.
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Nuttige links
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Beveiliging van Liften. [Online]
http://economie.fgov.be/nl/binaries/2012.12.18NL_ConsolidKB_liften_tcm325-46173.pdf.
—. Lijst van de gecertificeerde liftonderhoudsbedrijven. [Online] http://economie.fgov.be/nl/binaries/32liste_entrep_certi_nl_tcm325-46176.pdf.
—. Veiligheid van liften: het op de markt brengen van liften. [Online]
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Nieuwe_liften.
—. Veiligheid van liften: modernisering van bestaande liften. [Online]
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Modernisering_bestaande_liften.
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. EDTC Hefwerktuigen. [Online]
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5256.
Matrix Liften bvba. Matrix Liften. [Online] http://matrixliften.be.
—. Matrix Liften Klantenservice. [Online] http://matrixliften.eu.
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