▲ Klimaatregelsystemen
▲ Gebouwen beheersystemen
▲ Service & Onderhoud

Herkenbaar, vertrouwd en innovatief!

Toekomst heeft een verleden nodig
1980-1985

1985-1990

1990-1995

Al meer dan 30 jaar uw
partner voor nazorg
Als er in ruim dertig jaar meer dan 15.000 klimaatregelsystemen geleverd zijn kan er gesproken worden van
een grote ervaring op het gebied van marktwensen en
het ontwikkelen van passende systemen voor gebouwen
automatisering. Dat deze regelsystemen elke dag tot
volledige tevredenheid hun werk doen wordt bewezen
door de huidige constante en stabiele groep gebruikers
op de Nederlandse markt. Er kan dan met recht gesproken
worden over een uitdaging voor de ontwikkelingsgroep om
producten te ontwikkelen die nieuwe inhoud geven aan
klimaatbeheer, installatiebeheer, gebouwbeheer en facilitymanagement.
Geïntegreerd gebouwmanagement houdt in, de bekende
functies van gebouwautomatisering (verwarming, airconditioning, sanitair en elektra) te integreren met alle verdere
technische installaties en systemen zodat het gebruik en
exploitatie van een gebouw overzichtelijker, rationeler,
comfortabeler en zekerder worden. Gelijktijdig betekent het
de totale integratie van data voor uitwisseling en analyse
van de totale administratieve en bedrijfsvoerende taken
zoals technische documentatie, onderhoudsmanagement,
instandhouding, alarmbewakingsfuncties, energieverbruik,
gebouwindeling, kostenverdeling etc.

HCS is uw waarborg

1995-2005

Nu met 3 jaar garantie
op de nieuwe generatie!

Visie
Smart-Wire

it’s that easy!

Om de status van het partnerschap met onze klanten te
bereiken stellen wij altijd de klant centraal in onze manier
van denken en handelen, zodat HCS Building Automation
herkend wordt door de klant als een volwaardige leverancier in kennis en ervaring.
Om die status te bereiken zijn wij continu op zoek naar de
behoeften, voordelen en wensen van de klant.
Wij handelen op een respectabele en verantwoorde manier
in alle markten en alle landen waar wij aanwezig zijn, om
mens, milieu, wetgeving, politiek en lokaal gedrag.

Smart-Wire maakt het mogelijk om schakelapparatuur
te verbinden aan HCS systemen zonder complexe
bekabeling. De bedrading tussen het HCS systeem en
de schakelapparatuur is vervangen door een CANopen
verbinding, terwijl de verbinding tussen de diverse
Smart-Wire componenten gemaakt wordt met FlatCables. De bedradingswerkzaamheden en benodigde
ruimte in het schakelpaneel zijn hierdoor drastisch verminderd en bedradingsfouten zijn hierdoor geworden
tot iets uit het verre verleden.

Het werken met HCS Building Automation is prettig en
gemakkelijk. Omgaan met onze producten is eenvoudig en
veilig.
Onze medewerkers kunnen werken in een veilige en gezonde
omgeving en hebben de professionele vaardigheden om
een partner te zijn voor onze klanten. Zij ontwikkelen zich
in kennis en ervaring en hebben plezier in het werken voor
HCS Building Automation.

Hiermee wordt een verlaging van de kosten voor het
bekabelen, installeren, inbedrijfstellen en storingsdiagnose
bereikt tot 30%.

Ethernet

Modbus
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HCS 2000 Serie
In 4 stappen...
De HCS 3200 is pin-to-pin compatible met de bekende en
zeer succesvolle HCS 2200 regelaar, maar met veel meer
mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten.
De HCS 2610 regelaar
De uitgebreidste regelaar van de 2000 serie

Voor het eenvoudig opwaarderen van een bestaande
installatie voorzien van één of meerdere HCS 2200 regelaars...

1

De HCS 2200 regelaar

Voor de 2000 serie zijn onderdelen voor
uitbreiding en/of reparatie nog steeds uit
voorraad leverbaar.

2

it’s that easy!

Maak de connectoren los...

Vervang de HCS 2200 voor een HCS 3200...

3
De HCS 3200 regelaar
De uitgebreidste regelaar van de nieuwe HCS 3000 serie

De HCS 3200 regelaar bevat onder andere:
▲ 46 vrij te gebruiken I/O punten
▲ Elke analoge ingang is vrij te configureren via software
(Actief/Passief/Inschaling)
▲ 2 Onafhankelijke CAN bus poorten (CANopen protocol)
▲ 2 Onafhankelijke Ethernet 10/100 BASE-T poorten of
1 Ethernet en 1 BACNet/IP poort
▲ USB Host/Client poort
▲ Vrije keuze voor een RS232 en RS485 verbinding
▲ Standaard MicroSD slot aanwezig voor
uitbreiding van het interne systeem geheugen

Bevestig de connectoren...

4
Start de regelaar op en verstuur de software!

Uitbreidingen
HCS 2000 serie
HCS 2410
Het HCS 2410 regelsysteem is een microprocessor gestuurd
systeem, ontwikkeld voor het besturen van middelgrote tot
grote klimaatinstallaties en aanverwante technieken.
Het systeem is “modulair” opgebouwd en voorzien van
uitgebreide regel- en opslagfuncties.
De parameters van deze regelaars kunnen op eenvoudige
wijze ingevoerd en aangepast worden.
Het HCS 2410 kan worden uitgevoerd als:
- Stand-alone systeem
- Netwerk systeem met individuele ruimteregeling en
veldbusmodulen
- Gedistribueerd systeem in een LAN (Local Area Network).

De HCS 2410 regelaar

De HCS 2510 regelaar

De HCS 2610 regelaar
HCS 2410/2510/2610 regelsysteem

Naar beheer
of andere regelsystemen in
netwerk

HCS 2010
floormanager

Netwerk aansluiting voor:
LON
Mod-Bus
Grundfos pompen
Wilo pompen
etc.
HCS Xcon
HCS 2005/6
ruimteregelaar
HCS 2001/2
ruimteregelaar

HCS 2010
floormanager

HCS
veldbusmodule

HCS 2010
floormanager

Bediening van de individuele
ruimte via het TCP/IP netwerk

Elk type HCS veldbusmodule

HCS 2510
Het HCS 2510 regelsysteem bestaat uit een complete HCS
2410 met een extra behuizing voor 4 printkaartplaatsen.
Deze extra behuizing wordt middels een meegeleverde
standaardkabel aan het 2410 regelsysteem gekoppeld. Door
deze optie is een regelsysteem ontstaan dat geschikt is
voor maximaal 192 I/O punten. Uiteraard heeft het regelsysteem dezelfde capaciteiten op het gebied van software
en netwerken als de HCS 2410.
HCS 2610
Het HCS 2610 regelsysteem bestaat uit een complete HCS
2410 met een extra behuizing voor 8 printkaartplaatsen.
Deze extra behuizing wordt middels een meegeleverde
standaardkabel aan het 2410 regelsysteem gekoppeld. Door
deze optie is een regelsysteem ontstaan dat geschikt is
voor maximaal 256 I/O punten. Uiteraard heeft het regelsysteem dezelfde capaciteiten op het gebied van software
en netwerken als de HCS 2410.
HCS Individuele Ruimte Regeling en Netwerken
Een van de vele voordelen van de HCS 2000 productenrange
is de welhaast onbeperkte mogelijkheid tot communiceren.
Communiceren met de “buitenwereld” zoals met een
beheer pc middels een directe verbinding of via een intranet
TCP/IP of internetachtige verbindingen.
Maar ook “intern” communiceren via het eigen netwerk
met andere onderstations, installatiedelen, gebouwdelen
en niet in de laatste plaats met gebruikers van het gebouw,
de zogenaamde mens/machine interface.
Elke wens in elke situatie is met behulp van de geavanceerde hard- en software componenten van de HCS 2000
productenlijn in te vullen. Wij komen graag met u in
gesprek over een passend advies.

Bediening van de
individuele ruimte d.m.v.
een PDA met GSM en via
internet.
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HCS 3000 Serie
De HCS 3000 serie is een totaal nieuwe DDC ontwikkeling
die verdere uitbreiding van het HCS Building Automation
assortiment completeert. De HCS 3000 serie is de nieuwe
standaard in de markt voor gebouwen automatisering.
De HCS 3050 regelaar
De basismodule van de nieuwe HCS 3050 serie
De kleinste, snelste en meest complete regelaar in zijn klasse

De HCS 3100 en de HCS 3200 regelaars bieden een nieuw
grafisch LCD display, acht toetsen voor bediening en
wijzigen van parameters en vijf functietoetsen.
Door de in de HCS 3000 serie geïntegreerde WEB server
kunt u gebruiken maken van de snelheid van een intern
bedrijfsnetwerk en/of internet en de installatie bedienen via
de op uw PC/MAC aanwezige WEB browser (Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome of Safari).
Bovendien bent u als technisch beheerder in staat om zonder
uitgebreide engineeringstool diepgaande verstellingen uit te
voeren.

De HCS 3100 regelaar

De HCS 3200 regelaar
De uitgebreidste regelaar van de nieuwe HCS 3000 serie

WEB bediening
en/of CoDeSys

Modem of
EasyControl
(PSTN - GSM)

Ruimteregelaars

Smart-Wire Darwin
TCP/IP

BACnet/IP
RS232

CANopen

CANopen

Andere
CANopen
componenten

De HCS 3050 regelaar is de kleinste en meest complete
regelaar in zijn klasse. Evenals de HCS 3100 en HCS 3200
regelaars, is de HCS 3050 vrij programmeerbaar met de
CoDeSys programmeertool en is voorzien van 8 MB Flash
EEPROM en 8 MB RAM voor de opslag van de regelsoftware,
WEB bediening en parameters.
De HCS 3050 en de HCS 3100 regelaars bevatten
onder andere:
▲ 28 vrij te gebruiken I/O punten
▲ Elke analoge ingang is vrij te configureren via software
(Actief/Passief/Inschaling)
▲ 2 Onafhankelijke CAN bus poorten (CANopen protocol)
▲ Ethernet 10/100 Base-T poort
▲ Vrije keuze voor een RS232 en RS485 verbinding
De HCS 3200 is pin-to-pin compatible met de bekende en
zeer succesvolle HCS 2200 regelaar, maar met veel meer
mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten.
Naast het 8 MB Flash EEPROM en 8 MB RAM geheugen voor
de systeem software kan er ook een standaard MicroSD kaart
geplaatst worden; hierop kan projectdocumentatie (regeltechnische omschrijving, regelschema’s, specifieke projectdocumentatie e.a.) geplaatst worden zodat uw monteur te
allen tijde van de laatste informatie is voorzien.
Daarnaast kan de MicroSD kaart gebruikt worden voor
opslag van uitgebreide trendgegevens.
De HCS 3200 regelaar bevat onder andere:

▲ 46 vrij te gebruiken I/O punten
▲ Elke analoge ingang is vrij te configureren via software

(Actief/Passief/Inschaling)

▲ 2 Onafhankelijke CAN bus poorten (CANopen protocol)
▲ 2 Onafhankelijke Ethernet 10/100 BASE-T poorten of

1 Ethernet en 1 BACNet/IP poort

Wilo Stratos

I/O Veldbusmodulen

Voorbeeld van een toepassing van het HCS 3000 systeem in combinatie
met CANopen veldapparatuur en andere communicatie mogelijkheden

▲ USB Host/Client poort
▲ Vrije keuze voor een RS232 en RS485 verbinding
▲ Standaard MicroSD slot aanwezig voor uitbreiding van

het interne systeem geheugen

HCS 4000 Serie
De HCS 4200 HMI regelaar
biedt een geheel grafische 5.7”
256 grijstinten (4200M) of
256 kleuren display (4200C)

De HCS 4000 HMI regelaars zijn een nieuwe serie geavanceerde regeltechnische apparaten. Anders dan de eerdere
HCS regelaars is de 4000 serie voorzien van een geïntegreerd
grafisch HMI paneel. Modulaire I/O betekent dat de juiste
‘mix and match’ voor de toepassing gekozen kan worden.
Alle HCS 4000 HMI regelaars zijn standaard uitgerust met
een Compact Flash kaartlezer.
Bovendien kunnen alle modellen van de HCS 4000 serie
gegevens uitwisselen met regelaars van de HCS 3000 serie.
De nieuwe HCS 4200 HMI regelaar biedt een geheel grafische 5.7” 256 grijstinten (4200M) of 256 kleuren display
(4200C). Met industriebestendige ‘touch’ technologie, een
verscheidenheid aan communicatie- en netwerkopties
samen met een geïntegreerde PLC is deze regelaar klaar
voor de innovatie van de toekomst.

De HCS 4400 regelaar
grotere display formaten
en krachtiger processor

CANopen
USB
Ethernet
RS232
24 VDC

Ethernet

Taal Neutraal, eenvoudig te begrijpen ‘touch soft keys’ en
‘hotspots’ zijn toe te passen om de gebruiker een duidelijke
gebruiksomgeving te bieden. Een export/import optie geeft
de mogelijkheid om teksten van de regelaar in CSV formaat
te exporteren en uit te lezen met een externe applicatie
zoals Microsoft Excel. Omdat het HMI systeem gebaseerd is
op Unicode kunnen zelfs Aziatische talen en Chinees
geïmplementeerd worden. Verschillende talen kunnen in
runtime gekozen worden, zonder het opnieuw versturen
van de software.
Alle panelen zijn voorzien van een Ethernet en USB
interface; CAN, Profibus en RS232-poorten zijn optioneel
toe te voegen. Alle regelaars kunnen gebruikt worden in
landscape- of portretformaat.
De HCS 4400 heeft een krachtige 400Mhz processor met
dubbele prestaties t.o.v. de 4200 series.
Het kan geleverd worden met dezelfde industrie bestendige
touch display technologie als de 4200 serie, of een Infrared
Light Matrix Touch Display voorzien van veiligheidsglas. Er
zijn drie display maten beschikbaar: 5.7”, 10.4” of 12.1”.
Het 4400 model wordt standaard geleverd met een grote
verscheidenheid aan on-board communicatie opties: 1 of 2
communicatie aansluitingen, CAN, Ethernet 10/100Mbit,
USB Host, USB Device en RS232 stellen maximum flexibiliteit
garant.
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HCS 5000 Serie
De jongste aanwinst is de HCS 5200, welke de meest flexibele
en krachtige HCS regelaar is. Opbouw van deze regelaar is
totaal modulair en kan hierdoor volledig op maat afgestemd
worden op iedere denkbare installatie.
De HCS 5200 is uitgerust met een krachtige 400MHz 32-bits
RISC processor met standaard 32MB flash EEPROM en
64MB RAM en ondersteunt additioneel geheugen tot
32GB (Micro-SD) voor opslag van projectinformatie zoals
handleidingen, regeltechnische omschrijvingen, elektrische
schema’s en dergelijke.

Het HCS 5200 Modulair Regelsysteem
Het regelsysteem is toepasbaar in combinatie
met de HCS 3000 en HCS 4000 series.

Deze regelaar wordt gebruikt in combinatie met de nieuwe
object georiënteerde programmeertool CoDeSys 3.4, waarmee het hele netwerk van HCS 5000 systemen, IO-configuratie en aangesloten veldapparatuur in één oogopslag
zichtbaar is.
Verder kan de HCS 5200 communiceren met alle regelaars
van de HCS 3000 en HCS 4000 serie.
De HCS 5200 is voorzien van een krachtige geïntegreerde
WEB server, welke bediening van het systeem mogelijk maakt
zonder dat hiervoor een beheerprogramma nodig is.

HCS 5000 Veldbusmodulen
Compatibel met alle regelaars van de
HCS 3000, HCS 4000 en HCS 5000 series

Het modulaire totaalconcept
Door het modulaire concept zijn
uitbreidingen in de toekomst altijd mogelijk

Voor de nieuwe series van HCS Building Automation geldt
dat zij middels één en hetzelfde engineeringtool geprogrammeerd kunnen worden.
De internationale software CoDeSys IEC61131 maakt het
namelijk mogelijk om de engineering op veel verschillende
manieren uit te voeren.
Naast deze openstructuren kan men ook de standaard
modulen van HCS Building Automation toepassen, hierdoor
is een snelle en simpele engineering van uw project eenvoudig te realiseren.

M-bus

HCS 3000 - HCS 5000 Configuratie voorbeeld

Energiemeter
HCS 5000-Serie

HCS 3050

HCS ModWay

CANopen

CANopen

Floormanager

Veldbusmodulen

Modbus

Modbus

Ruimteregelaar

Ruimteregelaar

HCS ModWay

Modbus

HCS M-BusWay

HCS 5200

CANopen

Energiemeter

Bestaande Ethernet Infrastructuur

M-bus

Energiemeter

M-bus

CANopen

HCS 5000-Serie

HCS 3100

Ruimteregelaar

Ruimteregelaar

Veldbusmodulen

CANopen

Ruimteregelaar

Bestaande Ethernet Infrastructuur

Modbus

Modbus

CANopen

Modbus

Modbus

Luchtbehandelingskast
HCS ModWay
Ketel

Bediening van het systeem op LAN
en/of Internet via WEB browser
(Internet Explorer,, Mozilla Firefox,
Google Chrome of Safari).

Andere Modbus apparatuur
zoals LBK, ketels, pompen enz.
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Randapparatuur

ModWay, M-BusWay en ProfiWay gateways

EasyControl A en EasyControl G modemkiezers

Gateways
Ons leveringsprogramma is nu uitgebreid met een aantal
gateways om onze regelaars te laten communiceren via
o.a. Modbus, Profibus en M-Bus.
De ModWay is een CANopen / Modbus RTU gateway. Met
deze gateway is mogelijk data uit te wisselen tussen de
HCS 3000 of HCS 5000 regelaars en Modbus veldapparatuur
zoals ruimteregelaars, luchtbehandelingskasten, ketels e.d.
De ProfiWay is een CANopen / Profibus gateway. Met deze
gateway is het mogelijk om een dataverbinding op te bouwen tussen de HCS 3000 of HCS 5000 regelaars en Profibus
veldapparatuur.
Met de M-BusWay gateway is het mogelijk om data uit te
lezen uit energiemeters die gebruik maken van het M-Bus
protocol.
Modemkiezers
Voor communicatie met de HCS systemen door middel van
een analoge telefoonlijn of een GSM-verbinding kan gebruik
gemaakt worden van onze EasyControl modemkiezers.
De EasyControl is compatible met de HCS 410/610/2000/2200
en 3000 systemen en is verkrijgbaar in de typen A en G,
waarbij de EasyControl A gebruikt wordt in combinatie met
een analoge telefoonlijn en de EasyControl G voor verbindingen via het GSM-netwerk.
De EasyControl is ook te gebruiken als stand-alone meldsysteem voor het versturen van meldingen zoals spanningsuitval
e.d. via SMS of naar een Condor alarm afhandelings systeem.
Veldbusmodulen
Voor I/O uitbreiding van uw HCS 3000 en HCS 5000 systemen
kunt u gebruik maken van onze veldbusmodulen.
Hiermee kunt u de systemen uitbreiden met aanvullende
I/O-punten.
De modulen zijn te verkrijgen voor digitale en analoge inof uitgangen.

HCS 3000 - HCS 5000 series veldbusmodulen

Modbus ruimteregelaar

Naregelingen
Voor het naregelen van individuele ruimten is er de keuze
uit diverse typen ruimteregelaars, welke beschikbaar zijn
voor diverse communicatieprotocollen, zoals Modbus en
CANopen.
De ruimteregelaars zijn beschikbaar met en zonder grafisch
display en zijn voorzien van diverse in- en uitgangen,
afhankelijk van het model.

Temperatuuropnemers
voor alle types HCS regelsystemen
Buitentemperatuur

Watertemperatuur
Buitentemperatuuropnemers
Voor alle HCS regelsystemen kan
één type (Ni 1000/TK 5000)
opnemer worden toegepast.

Ruimtetemperatuur

Watertemperatuuropnemers
(dompel)
De dompeltemperatuuropnemers
zijn leverbaar in 3 verschillende
lengtes en worden geleverd
inclusief dompelbuis in messing
of in RVS.

Luchttemperatuur
Luchtkanaaltemperatuuropnemers
De kanaaltemperatuuropnemers
zijn leverbaar in 3 verschillende
lengtes en worden geleverd
inclusief bevestigingsflens.

Ruimtetemperatuuropnemers
Voor het meten en eventueel
instellen van de actuele c.q.
gewenste ruimtetemperatuur zijn
de volgende opnemers
beschikbaar:
▲ Ruimtetemperatuur opnemer
▲ Ruimtetemperatuur opnemer
met potmeter (afgebeeld)

Ruimte relatieve vocht

Luchttemperatuur
Ruimte relatieve vochtopnemers
De ruimte relatieve vochtopnemers
zijn uitsluitend leverbaar als
actieve opnemers 0-10 Volt.
De opnemers zijn ook leverbaar
als combinatieopnemer vocht/
temperatuur.

Watertemperatuur

Luchtkanaalklemtemperatuuropnemer
Dit type opnemer is speciaal
ontwikkeld voor het meten
van temperaturen op grote
oppervlakken (bijv. warmtewisselaars) en ter bescherming
tegen vorstgevaar. De opnemer
wordt geleverd compleet met
bevestigingsklemmen.

Luchtvochtigheid
Watertemperatuuropnemers
(aanleg)
Voor alle HCS regelsystemen kan
één type (Ni 1000/TK 5000)
opnemer worden toegepast.
Deze opnemer wordt compleet
geleverd met lange klemband en
contactpasta.

Luchtkanaalvochtigheidsopnemers
De kanaalvochtopnemers zijn
uitsluitend leverbaar als actieve
opnemers (0-10 Volt). De opnemers
zijn ook gecombineerd leverbaar
als vocht/temperatuur opnemer
waarbij het temperatuurelement
naar keuze actief (0-10 Volt) of
passief (Ni 1000/TK 5000) kan zijn.

HCS opnemers zijn dankzij de hoge specificaties en kwaliteitseisen
waaronder zij geproduceerd worden zeer duurzame producten gebleken.
De opnemer elementen voor temperatuur meten volgens de geliniariseerde
Ni1000 lijn waarvan een exacte weerstandtabel op aanvraag leverbaar is.
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Gebouwen Beheer Systemen
Eagle Comfort beheer
Eagle is het onder Windows 2000, XP en 7 (32 en 64 bit) werkende softwarepakket voor het beheren van installaties die bestuurd
worden door HCS 300, 400, 410, 500, 510, 610, 700, 3050, 3100 of 3200 regelsystemen. Eagle is geschikt voor on-line en off-line
en heeft u onder andere het volgende te bieden:
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Bediening op afstand
Schaduwbestand beheer
Grafische installatie plaatjes met dynamische velden
Maken van grafieken (Excel)
Legionellabewaking (instellen, bekijken, e-mailen, afdrukken)
Beheer van HCS Dolphin modemkiezers
Bediening in Tcon mode
Gratis demoversie

Condor Risicobeheer
HCS Condor is een volledig onder Windows 2000, XP en 7 (32 en 64 bit) functionerend alarmverwerkingspakket en speciaal
geschikt voor het opslaan en verwerken van alarmmeldingen. Alarmen kunnen ontvangen worden via een analoge telefoonlijn of
via e-mail. Alle ontvangen meldingen worden opgeslagen in een geavanceerde database, en kunnen worden uitgemeld naar een
breed scala van hedendaagse ontvangers zoals e-mail, SMS en spraak. Het uitmelden gebeurt aan de hand van een uitgebreid
instelbaar wachtdienstrooster. Het programma is bij uitstek geschikt voor elke organisatie die verantwoordelijk is voor (technische)
storingsafhandeling van meerdere gebouwen.
Functies:
▲ Volledig volgens Windows structuren ontworpen.
▲ Volledig menugestuurd.
▲ Alarmen ontvangen via e-mail mogelijk

(geen telefoonlijn meer nodig).

▲ Overzichten van storingen kunnen worden gegenereerd

per locatie, functie, tijdvak en/of onderwerp.

▲ Uitgebreide logging van gebeurtenissen en

wijzigingen door operators.

▲ Uitmelding mogelijk naar: e-mail en/of SMS.
▲ Meerdere uitmeldingen mogelijk per storing.
▲ Alarmbevestiging mogelijk via spraak.
▲ Verschillende gebruikers-niveaus.
▲ Per dag 3 bloktijden per alarm.

Service & Support
Goede ondersteuning heeft
efficiëntie tot gevolg

Goede service verlenen is net zo belangrijk als hoogwaardige
producten leveren.
HCS Building Automation ontwikkelt en produceert zelf
de hardware en software van zijn regelsystemen, dus heeft
alle kennis, onderdelen en mogelijkheden om uw regelsystemen jarenlang te ondersteunen, onderhouden, repareren
en updaten.
Aan uw servicemonteurs, die onze basiscursus HCS 3000/
HCS 5000 engineering gevolgd hebben, stelt HCS Building
Automation de CoDeSys Engineering Tool ter beschikking,
zonder extra licentiekosten!
Hierdoor zijn uw servicemonteurs in staat om zelfstandig
de software voor de HCS 3000/HCS 5000 regelsystemen te
engineeren en/of aan te passen.
HCS Building Automation verzorgt de volgende cursussen:
▲ Basiscursus WEBvisualisatie bediening HCS 3000/HCS 5000
▲ Basiscursus CoDeSys-engineering HCS 3000/HCS 5000
▲ Vervolgcursus geavanceerde CoDeSys-engineering

HCS 3000/HCS 5000

▲ Vervolgcursus CoDeSys (WEB)visualisatie HCS 3000/

HCS 5000

▲ Basiscursus bediening vorige generaties HCS regelsystemen

Onze telefonische helpdesk staat ter beschikking voor uw
monteurs die onze cursussen gevolgd hebben.
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Algemene verkoop-, leveringsvoorwaarden
1. Definities
Leverancier/opdrachtnemer
Van Velzen Productenmaatschappij BV, Servicontrol BV, HCS Building Automation BV, gevestigd te Capelle
a/d IJssel, Nederland haar rechtsopvolgers volgens algemene titel en alle met haar of met deze
rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen, hierna te noemen de Costerm Groep.
Opdrachtgever/afnemer:
leder natuurlijke of rechtspersoon of diens vertegenwoordiger welke op grond van een overeenkomst van
koop, huur, of lease producten en of diensten van leverancier afneemt of die op grond van een
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden anders dan aanneming van werk.
Diensten:
De werkzaamheden (anders dan aanneming van werk) die door de Costerm Groep als opdrachtnemer
worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever/afnemer, zoals overeengekomen in de overeenkomst
en/of opdracht.
Aanbieding/offerte:
ledere aanbieding/prijsopgave, schriftelijk en/of mondeling, tot het sluiten van een overeenkomst voor
huur, koop, dienstverlening, inspectie, lease, verkoop, verhuur.
Producten:
Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst betreffende huur, koop, dienstverlening,
inspectie, lease, verkoop en verhuur.
Prijslijsten:
De op dat moment geldende bruto prijslijsten, van de Costerm Groep.
2. Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur, koop, dienstverlening, inspectie, lease, verkoop en verhuur en alle andere overeenkomsten/opdrachten die de Costerm
Groep aangaat met opdrachtgever/afnemer.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes, prijsopgaven of ander zins
die de Costerm Groep aan een natuurlijk of rechtspersoon uitbrengt en of ontvangt al of niet op uitnodigingen
tot het doen hiervan.
2.3 De Costerm Groep wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoop en/of verkoopvoorwaarden,
anders dan die van de Costerm Groep, af. Deze algemene voorwaarden gelden te allen tijde als tweede
verwijzing in de zin van artikel 6:225 3 BW
3. Totstandkoming en inhoud overeenkomsten:
3.1 Alle aanbiedingen/offertes van de Costerm Groep aan de klant gelden als vrijblijvend, tenzij de overeenkomst onherroepelijk volgt uit de aanbiedingen/offertes.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een aanbieding/offerte van de Costerm Groep
door de klant. Deze aanvaarding kan mondeling of schriftelijk geschieden.
3.3 Ten bewijze van het bestaan en de inhoud van een overeenkomst, tussen de Costerm Groep en de
opdrachtgever/afnemer geldt:
a Bij mondelinge aanvaarding door en of opdracht van de opdrachtgever/afnemer, van/voor hetgeen
door de Costerm Groep schriftelijk en/of mondeling is aangeboden/geoffreerd en door de Costerm
Groep op enige wijze schriftelijk is bevestigd en de aanvaarding van een door opdrachtgever/afnemer
gewaarmerkte bevestiging is ontvangen.
b Bij schriftelijk aanvaarding door de opdrachtgever/afnemer, het document van aanvaarding, doch
alleen voor zover deze door de Costerm Groep ontvangen en schriftelijk is bevestigd.
3.4 Indien door de Costerm Groep, in opdracht van en/of in overleg met opdrachtgever/afnemer om
welke reden dan ook, wordt gepresteerd voor dat opdrachtgever/afnemer de aanbieding heeft
geaccepteerd, verplicht deze zich tot vergoeding van de door de Costerm Groep geleverde zaken en/of
diensten en alle overige gemaakte kosten tegen de bij de Costerm Groep op dat moment gangbare
tarieven als genoemd in de alsdan geldende prijslijst(en) en voor zover daar niet in genoemd tegen tarief
of op basis van gemaakte kosten met een toeslag van 10% voor administratie kosten en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3.
3.5 Wijzigingen van en afwijkingen van enige bepaling in de tussen de Costerm Groep en opdrachtgever/
afnemer tot stand gekomen overeenkomsten hebben slechts geldingskracht voor zover deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen.
4. Prijzen
4.1 Alle prijzen van de Costerm Groep zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW.
4.2 Alle prijzen van de Costerm Groep worden gegeven exclusief de kosten van:
a Vervoeren/of verzending;
b Assurantie;
c In- en uitvoerrechten en/of accijnzen en/of heffingen en/of belastingen en/of vergunningen en/of alle
andere van overheidswege opgelegde kosten ook al zijn deze niet nader genoemd;
d Verpakkingen;
e Reiskosten tenzij anders overeengekomen.
4.3 Costerm Groep hanteert verschillende soorten prijslijsten, afhankelijk van de te leveren producten en/
of diensten. Deze prijzen worden periodiek aangepast. Bij verschil van mening tussen partijen over de
hoogte van de geldende prijzen c.q. contractbedragen, geldt de prijs voor zaken en diensten, die in de
meest recent toepasselijke prijslijst is vermeld.
4.4 Het staat de Costerm Groep vrij om, in afwijking van het in dit artikel en in artikel 4.3 bepaalde,
wijzigingen in de prijzen door te voeren, indien er een zodanige kosten en of dienstenwijziging optreedt,
dat van de Costerm Groep in redelijkheid niet kan worden verlangd zich aan de eerder overeengekomen
prijs te houden.
4.5 Indien sprake is van een overeenkomst en of van opdracht tot het verrichten van delen van diensten,
is de prijs naar rato van toepassing en geldend, inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren op de
overeengekomen plaats alsmede inclusief alle kosten, met uitzondering van onvoorzienbare kosten van
energie, water, materialen grond- en hulpstoffen en alle overige kosten noodzakelijk voor en of ten
gevolge van of bij het in werking stellen en proefdraaien van door de Costerm Groep geleverde zaken en/
of diensten.
4.6 De Costerm Groep brengt geen omzetbelasting in rekening aan opdrachtgever/afnemer, die buiten het
Nederlands grondgebied gevestigd zijn, op voorwaarde dat opdrachtgever/afnemer aan de Costerm Groep
zijn/haar omzetregistratienummer schriftelijk heeft opgegeven voor of bij het tot stand komen van de
overeenkomst.
4.7 Indien opdrachtgever/afnemer geen omzetregistratienummer kan overleggen aan de Costerm Groep
behoud deze zich het recht voor de contractprijs te vermeerderen met het in Nederland toepasselijke
tarief van omzetbelasting.
4.8 De Costerm Groep is vrij om zijn overeengekomen huur/lease prijzen jaarlijks te verhogen met een

percentage overeenkomstig de geldende CPI index. (consumentenprijzenindexcijfers, thans met als basis
1995=100)
5. Intellectuele eigendom
5.1 Alle woord en/of beeldmerken, handels- en/of fantasienamen en/of een combinatie van woorden
waarin de woorden- of beeldmerken, handelsnamen en fantasienamen van de Costerm Groep of een aan
haar gelieerde onderneming, octrooien en/of aanvragen tot octrooien, tekeningen, berekeningen,
beschrijvingen, modellen, mallen, gereedschappen, software, knowhow, werkwijze, methoden en
technieken en alle overige zaken ook al zijn deze niet nader genoemd, die door de Costerm Groep zijn
ontwikkeld en/of gedeponeerd en/of zijn verkregen en waarvan kennis is verkregen, zijn en blijven
eigendom van de Costerm Groep
5.2 Opdrachtgever/opdrachtnemer verplicht zich de intellectuele eigendom van de Costerm Groep niet
anders dan ten behoeve van door de Costerm Groep geleverde zaken en diensten te gebruiken, te
registreren, te deponeren, aan derden bekend te maken of daar anderszins mee om te gaan of te
gebruiken, tenzij de Costerm Groep hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft
verstrekt, al dan niet onder het stellen van bijkomende voorwaarden.
5.3 Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering, geheel of gedeeltelijk te niet gaan of
bezwaren van het goed dient na op enige wijze kennis name van een zodanige omstandigheid omgaand
door opdrachtgever/afnemer schriftelijk aan de Costerm Groep te worden medegedeeld. Bij vermissing,
vervreemding, vergaan, diefstal verduistering, geheel of gedeeltelijk te niet gaan of bezwaren van het
goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst op eerste
aanzegging door opdrachtgever/afnemer aan de Costerm Groep te worden vergoed. Onverminderd het
verdere recht van de Costerm Groep op vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. In
geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, geheel of gedeeltelijk
te niet gaan dan wel bezwaren van het goed is opdrachtgever/afnemer niettemin gehouden de huur/lease
termijnen op grond van het contract verschuldigd te voldoen alsof het goed niet vermist, vervreemd,
beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd, geheel of gedeeltelijk te niet gegaan of bezwaard is. Voorts is
opdrachtgever/afnemer gehouden om in verband met huur/lease c.q. winstderving door de Costerm
Groep aan deze een forfaitaire schadevergoeding te betalen en aan alle verplichtingen te voldoen
overeenkomstig de oorspronkelijke overeenkomst. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk
aan 12 maanden van de op de contractuele vermelde huur/lease prijs, vermeerderd met alle door de
Costerm Groep te maken kosten als gevolg van en/of in verband met de gewijzigde omstandigheid.
6. Verplichtingen opdrachtgever/afnemer
6.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3 is opdrachtgever/afnemer verplicht om zowel
voorafgaand aan de overeenkomst als tijdens de looptijd daarvan correcte en tijdige schriftelijke
informatie aan de Costerm Groep te verstrekken, zoals bijvoorbeeld, niet limitatief opgesomd,
maatvoeringen, maten, namen, gewichten, getallen, berekeningen, gebruiksdoel, omgevingsfactoren en
alle overige gegevens welke voor de Costerm Groep van belang zijn of kunnen zijn zulks uitsluitend ter
beoordeling van de Costerm Groep. Extra kosten ontstaan door het niet en of niet tijdig verstrekken van
deze informatie zullen aan opdrachtgever na voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever worden
doorberekend op basis van de geldende tarieven.
6.2 In het geval de Costerm Groep opdracht heeft gekregen om buiten haar eigen vestiging
werkzaamheden voor de klant te verrichten, dan is de klant gehouden om de medewerkers van de
Costerm Groep tijdige en vrije toegang te verschaffen, en deze in staat te stellen om de overeengekomen
werkzaamheden volgens de geldende veiligheids eisen, dit uitsluitend ter beoordeling van de Costerm
Groep, naar behoren te kunnen uitvoeren. Indien bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van
kleding, voorzieningen en of andere zaken voor de uitvoering noodzakelijk, dient dit vooraf duidelijk
kenbaar te worden gemaakt en hierin door opdrachtgever worden voorzien. De hierdoor ontstane extra
kosten zijn tegen de geldende tarieven door opdrachtgever onverkort aan de Costerm Groep verschuldigd
en te worden voldaan op eerste aanzegging.
7. Leveringen
7.1 De door de Costerm Groep in de offerte/aanbieding opgegeven leveringstermijn gaat eerst in op het
moment dat opdrachtgever/afnemer de offerte/ aanbieding heeft geaccepteerd en wederzijds deze
schriftelijk is bevestigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
7.2 De Costerm Groep zal de in lid 1. van dit artikel bepaalde leveringstermijn zoveel als binnen haar
redelijk te eisen mogelijkheden in acht nemen. De Costerm Groep zal bij een eventuele vertraagde
levering opdrachtgever/afnemer zo spoedig mogelijk, nadat zij zelf van de vertraging heeft kennis
genomen, schriftelijk onder opgave van de alsdan bekende verlenging van de levertermijn berichten. De
Costerm groep aanvaard geen schadeclaims voor kosten of enig andere zaak ten gevolge van de verlengde
leveringstermijn anders dan als deze verlenging aantoonbaar op basis van redelijke argumenten aan de
Costerm Groep verwijtbaar is.
7.3 In het geval dat de Costerm Groep de overeengekomen levertermijn door omstandigheden binnen de
invloedssfeer van opdrachtgever/afnemer niet of niet tijdig kan nakomen of indien opdrachtgever/
afnemer een op hem/haar rustende verplichting uit enige overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk
is nagekomen, ten gevolge waarvan de Costerm Groep niet, niet tijdig of niet deugdelijk haar
verplichtingen kan nakomen, heeft de Costerm Groep het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk,
na een schriftelijke in gebreke stelling van opdrachtgever/afnemer te ontbinden, onverminderd haar recht
op vergoeding van alle door haar en of derden geleden schade en/of gemaakte of nog te maken kosten in
verband of indirect verband met de ontbinding en of opschorting van de overeenkomst.
7.4 In geval van overschrijding van een overeengekomen levertermijn door de Costerm Groep kan
opdrachtgever/afnemer geen aanspraken op gedeeltelijke of gehele ontbinding van de overeenkomst en/
of vergoeding van enige daardoor directe of indirecte gelede schade.
7.5 De aflevering van zaken, de plaats van aflevering, de kosten voor aflevering, de overgang van het
risico, worden aangeboden en afgehandeld conform de Incoterms 2010 (English Version) van de
Internationale Kamer van Koophandel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.6 De Costerm Groep heeft het recht zijn verplichtingen na te komen door deelleveringen na
voorafgaand bericht en overeenkomstig naar rato in rekening te brengen.
7.7 Eigendomsoverdracht.
Het eigendom van alle geleverde goederen en of diensten van en/of door de Costerm Groep of derden
zullen eerst in eigendom van opdrachtgever/afnemer of diens rechtsopvolger zijn over gegaan nadat
deze, zulks na uitsluitende beoordeling van de Costerm Groep, aan al zijn/haar verplichtingen jegens de
Costerm Groep heeft voldaan, bij een overeenkomst die strekt tot het brengen van de eigendom in de
macht van opdrachtgever/afnemer, zoals
bepaald in artikel 3:92 BW.
7.8 Indien lid 7 van dit artikel niet of niet geheel kan worden uitgevoerd, zal tot zekerheid van betaling
van de ontstane vordering reeds bij het tot stand komen van een overeenkomsten tot huur, lease,
inspectie, koop, verkoop en verhuur op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van de

Costerm Groep gevestigd kunnen worden. Opdrachtgever verplicht zich bij het aangaan van enige
overeenkomst, waarbij vorenstaande van toepassing, onvoorwaardelijke medewerking aan een zodanige
vestiging van pandrecht te verlenen.
7.9 De Algemene Levering en betalings voorwaarden van de Costerm Groep zijn te allen tijde bindend.
Overige inkoop-leveringsvoorwaarden, anders dan die van de Costerm Groep, al of niet specifiek van/voor
opdrachtgever/afnemer zijn uitdrukkelijk uitgesloten en derhalve niet van toepassing en/of kunnen
hieraan rechten worden ontleend.

periode vanaf de datum van in gebreke zijn, al of niet na ingebreke stelling, tot dat deze aan zijn/haar
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alle (buiten) gerechtelijke als overige door de Costerm Groep te
maken kosten die verband houden met de invordering van al hetgeen opdrachtgever/afnemer aan de
Costerm Groep verschuldigd is zal opdrachtgever/afnemer met een minimum van een som geld groot
€ 500,– aan de Costerm Groep mede verschuldigd zijn. Gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te
liquideren proceskosten en zijn volledig voor rekening van opdrachtgever/afnemer en aan de Costerm
Groep verschuldigd.

8. Keuring van zaken/diensten en procedures in geval van gebreken en/of onvolkomenheden.
8.1 Opdrachtgever/afnemer verplicht zich de door de Costerm Groep geleverde goederen/zaken/diensten
onmiddellijk te (doen) inspecteren. Indien naar zijn/haar mening op enige wijze niet aan de overeenkomst
inzake de geleverde goederen/zaken/diensten is voldaan, is opdrachtgever/afnemer gehouden dit
omgaand schriftelijk (binnen 3 dagen) aan de Costerm Groep te melden hetgeen de vermeende aard van
het in gebreke blijven van de Costerm Groep en of derden omvat. Bij het niet nakomen van deze
verplichting(en) zullen eventuele aanspraken, voor vervanging, herstel en/of op andere wijze hieraan
uitvoering worden gegeven, slechts tegen tarief worden gehonoreerd. Vorenstaande ontslaat
opdrachtgever/afnemer niet van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst.
8.2 Het is de klant verboden om zaken die hij bij de Costerm Groep conform lid 1 van dit artikel heeft
gemeld nog langer te gebruiken en of te retourneren, tenzij de Costerm groep daar uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
8.3 Opdrachtgever/afnemer is gehouden alle medewerking te verlenen aan de Costerm Groep, na
schriftelijk in gebreke stellen, bij haar onderzoek aan/naar de betreffende goederen/zaken/diensten, welke
door de opdrachtgever/afnemer conform dit artikel zijn gemeld als ook om aan de instructies/overleg
van/met de Costerm Groep zonder voorbehoud ten behoeve van het onderzoek zijn/haar volledige
medewerking te verlenen.
8.4 Indien de Costerm Groep op de grond van het onderzoek tot de conclusie komt dat inderdaad sprake
is van een gebrekkig product/zaak en/of onvolledige dienst, is zij slechts gehouden tot zaaksvervanging,
en/of reparatie en of afwerking voor zo ver op de Costerm Groep de verplichting rust vanuit hetgeen
oorspronkelijk was overeengekomen.
8.5 De Costerm Groep zal opdrachtgever/afnemer bij aanvaarding van de aansprakelijkheid voor een
gebrekkig product, zaak en of onvolledige dienst schriftelijk mededelen op welke wijze zij aan haar
verplichtingen zal voldoen. Kosten van retournering, onderzoek, consult deskundigen, etc., komen alsdan
voor rekening van de Costerm Groep voor zover aantoonbaar noodzakelijk en zulks uitsluitend ter
beoordeling van de Costerm Groep.
8.6 Afwijkende bepaling(en) in de geldende prijslijst ten tijde van de gesloten overeenkomst en of
verstrekte/ontvangen opdracht zullen op een levering/uitvoering van kracht zijn voor zo ver van
toepassing op de te leveren/geleverde goederen, zaak en of dienst onverlet al het overig gestelde in deze
voorwaarden.
8.7 Opdrachtgever/afnemer verplicht zich onverwijld de Costerm Groep in kennis te stellen en al datgene
te doen en of maatregelen te treffen om alle schade of letsel voor zichzelf, de Costerm Groep en of
derden, in de ruimste zin, te voorkomen. Ingeval van beschadiging of dreigende schade van het goed of
goederen, verplicht zich opdrachtgever/afnemer de betreffende zaak zowel in als buiten gebruik met de
nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door de Costerm Groep of diens vertegenwoordiger
in rechten verstrekte instructies, dan wel in overeenstemming met de bijbehorende gebruiksaanwijzing(en)
te handelen als ware het zijn eigen goed/zaak.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor door opdrachtgever/afnemer geleden schade aanvaardt de Costerm Groep slechts
aansprakelijkheid indien omgaand ( binnen 3 dagen) na het ontstaan van de schade de aansprakelijkheid
schriftelijk ter kennis van de Costerm Groep is gebracht onder opgave van de reden(en) van de vermeende
aansprakelijkheid. De Costerm Groep zal de ontvangst van een eventuele aansprakelijkheid schriftelijk
bevestigen en aan geven op welke wijze aan deze aansprakelijkheidstelling gevolg zal worden gegeven.
De Costerm Groep aanvaardt enkel en alleen aansprakelijkheid voor herstel, vervangende of deellevering
van de door de Costerm Groep geleverde goederen en waarvan uitdrukkelijk is aangetoond dat de
Costerm Groep verwijtbaar in gebreke is of was en de schade niet bij enig andere verzekering verhaalbaar
is of was. De aansprakelijkheid van de Costerm Groep jegens opdrachtgever/afnemer voor directe schade
(gevolgschade of anderszins valt nimmer onder deze aansprakelijkheid) uit welke hoofden dan ook is per
gebeurtenis beperkt. De Costerm Groep wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af voor schaden anders
dan voren genoemd.
11.2 Opdrachtgever/afnemer verplicht zich de Costerm Groep te vrijwaren tegen vorderingen van derden
ingevolge enige aansprakelijkheid stelling anders dan door de Costerm Groep uitdrukkelijk overeen
gekomen.

9. Garantie
9.1 De Costerm Groep garandeert dat de door haar geleverde zaken gedurende 12 maanden na aflevering
naar behoren functioneren, voor zover de producten en/of zaken door opdrachtgever/afnemer
overeenkomstig alle als normaal geldende omstandigheden/voorwaarden worden toegepast en/in bedrijf
zijn, behandeld en/of opgeslagen voor de bestemming welke voor en/of bij het aangaan van de
overeenkomst is voorzien alsmede conform de door de Costerm Groep bijgeleverde instructies (garantie)
voorschriften en garantiebewijzen. Indien opdrachtgever/afnemer weet of redelijker wijze had kunnen
weten dat aan vorenstaande niet is of kan worden voldaan is het recht op aanspraken voor garantie
vervallen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.
9.2 Indien er voor zover de in dit lid 1 van dit artikel genoemde instructies, (garantie) voorschriften niet
worden meegeleverd, is de afnemer gehouden de Costerm Groep hiervan schriftelijk op de hoogte te
brengen. Aan het ontbreken van de in dit lid genoemde stukken kunnen door de afnemer geen rechten
worden ontleend.
9.3 Partijen kunnen een ander garantietermijn dan genoemde in lid 1 schriftelijk overeenkomen.
9.4 Bij gebreken die direct of indirect het gevolg zijn van normale slijtage en of bijzondere
gebruiksomstandigheden zulks uitsluitend ter beoordeling van de Costerm Groep zijn alle aanspraken op
garantie vervallen en kunnen geen rechten aan dit artikel worden ontleend.
9.5 De procedure(s) zoals opgenomen in artikel 8 is/zijn van overeenkomstige toepassing.

13 Tussentijdse beëindiging
13.1 In het geval opdrachtgever/afnemer niet, niet geheel, of niet deugdelijk aan zijn/haar verplichtingen
voortvloeiende uit hetgeen is overeengekomen met de Costerm Groep voldoet, zal hij enkel door dit feit
in gebreke zijn. Ingevolge dit enkele feit behoud de Costerm Groep zich het recht voor zonder vooraf
gaande kennisgeving:
a Zonodig gerechtelijke nakoming te eisen van hetgeen is overeengekomen vermeerderd met alle door
de Costerm Groep gemaakte en of te maken kosten ten gevolge van dit in gebreke zijn.
b de uitvoeringen van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst met opdrachtgever/afnemer op te
schorten zonder dat deze enig recht op schade vergoeding kan doen gelden op de Costerm Groep van
de ingevolge van deze opschorting door opdrachtgever/afnemer en of derden eventueel geleden
schade;
c de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe
opgemaakte buitenrechtelijke verklaring; e.a. met inachtneming van hetgeen in artikel 12 is bepaald in
geval van overmacht; Door de ontbinding wordt de overeenkomst tussen de Costerm Groep en
opdrachtgever/afnemer beëindigd en worden beide partijen jegens elkaar bevrijd van de niet
nagekomen verbintenissen en worden partijen verplicht reeds verrichte prestaties ongedaan te maken.
In geval van ontbinding treedt artikel 7 lid 7 van deze algemene voorwaarden direct in werking.
13.2 Indien opdrachtgever/afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement
verkeerd en of wordt geliquideerd, zal de overeenkomst tussen de Costerm Groep en opdrachtgever/
afnemer zijn ontbonden onder voorbehoud van de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever/
afnemer of diens rechts opvolger tegenover de Costerm Groep zonder verplichtingen van en met behoud
van alle rechten zonder enige beperking door de Costerm Groep.
13.3 In geval de overeenkomst door de Costerm Groep wordt ontbonden heeft de Costerm Groep naast
schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever/afnemer tevens recht op
vergoeding van schade en alle kosten ten gevolge van ontbinding, waaronder tevens begrepen kosten van
buitengerechtelijke incasso, kosten juridische bijstand en proceskosten.

10. Betaling
10.1 De opdrachtgever/afnemer verplicht zich de in rekening gebrachte vergoedingen binnen 30 dagen
na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.2 Alle betalingen geschieden op aanwijzingen van de Costerm Groep contant en/of door overboeking/
bijschrijving op/naar een door haar aan te wijzen betaalrekening en of middels een aantoonbaar
gegarandeerde giro of bankcheque(s) ten haren kantoor.
10.3 Opdrachtgever/afnemer verplicht zich te onthouden van in rekening gebrachte bedragen te
verrekenen dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door
de Costerm Groep anders is overeengekomen en alsdan voor zover strekkende deze overeenkomst.
10.4 Het staat de Costerm Groep vrij om met inachtneming van artikel 6:263 BW- vooruitbetaling te
vorderen van de contractueel overeengekomen som ter hoogte van het bedrag dat de Costerm Groep te
vorderen heeft dan wel het stellen van zekerheid eisen bij een te goeder naam en faam bekende
Nederlandse bankinstelling, waaronder tevens begrepen worden de in de handel gebruikelijke
rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash
against document of cash against delivery.
10.4 Het staat de Costerm Groep vrij om met inachtneming van artikel 6:263 BW- vooruitbetaling te
vorderen van de contractueel overeengekomen som ter hoogte van het bedrag dat de Costerm Groep te
vorderen heeft dan wel het stellen van zekerheid eisen bij een te goeder naam en faam bekende
Nederlandse bankinstelling, waaronder tevens begrepen worden de in de handel gebruikelijke
rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash
against document of cash against delivery.
10.5 Indien opdrachtgever/afnemer de in rekening gebrachte vergoedingen niet of niet geheel voldoet
binnen de termijn(en) genoemd in lid 1, dan zal opdrachtgever/afnemer aan de Costerm Groep naast de
wettelijke rente tevens contractuele rente van 1,5% per maand per contractsom verschuldigd zijn over de

12. Overmacht
12.1 leder vorm van overmacht zoals o.a. zijnde: staking, ongevallen, vuur, vloed, breakdown van
productiemiddelen en/of transport, overheidshandelen, en al die zaken buiten de invloedssfeer of
verantwoordelijkheid van de Costerm Groep, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens
opdrachtgever/afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, is een niet toerekenbare tekortkoming
die de Costerm Groep het recht geeft haar verplichtingen krachtens een overeenkomst op te schorten
voor de duur van deze situatie.
12.2 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van de Costerm Groep opgeschort.
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Costerm Groep niet
mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, voor dat deel van de overeenkomst waaraan niet en of nog niet is voldaan
zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. De Costerm Groep is gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren met alle daaraan voor de Costerm Groep
gemaakte en of daaraan/daarop van toepassing zijnde kosten en is de wederpartij gebonden deze in
rekening gebrachte vergoedingen te voldoen op de wijze als aangegeven in de betreffende oorspronkelijke
overeenkomst waarop dit betrekking heeft/had. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan
een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van
het sluiten van een overeenkomst voor levering/huur/lease en of verlenen van een dienst en naleving van
deze overeenkomst door de Costerm Groep als gevolg van oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim
van personeel en/of personeelsschaarste dan wel sluiting van grenzen verhinderd.

14. Overdracht van rechten en plichten
14.1 Het staat de Costerm Groep vrij om haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een
overeenkomst met opdrachtgever/afnemer zonder voorafgaande mededeling over te dragen aan
vennootschappen die tot dezelfde groep behoren.
14.2 Opdrachtgever/afnemer verplicht zich zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst met de Costerm Groep aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijk voorafgaande
schriftelijk verkregen toestemming van de Costerm Groep.
14.3 Alle hiervoor gedeponeerde en of gepubliceerde Algemene levering- en dienstenvoorwaarden van de
Costerm Groep zijn hierbij vervallen.
15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
15.1 Op alle geschillen tussen de Costerm Groep en opdrachtgever/afnemer op enigerlei wijze ontstaan is
Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zoals in het vorige lid genoemd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Capelle aan den IJssel, Januari 2012.
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