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Naveoprijzen 2015
Naveo

Naveo
Controller

      
Artikelnummer Type Omschrijving  Bruto (€)

51000030/13 DCP  Data Collection Point   1.000,00

Naveo Basispakket software

      
Artikelnummer Type Omschrijving  Bruto (€)

9177100/13 NAV-SITE 100*  Software voor maximaal 100 armaturen   1.000,00

9177500/13  NAV-SITE 500*  Software voor maximaal 500 armaturen   4.000,00

9171000/13  NAV-SITE 1000* Software voor maximaal 1.000 armaturen  7.000,00

9175000/13 NAV-SITE 5000*  Software voor maximaal 5.000 armaturen  10.000,00

Naveo
Software uitbreiding**

      
Artikelnummer Type Omschrijving  Bruto (€)

6666100/13  NAV-EXTRA 100* uitbreiding voor maximaal 100 armaturen  800,00

6666500/13  NAV-EXTRA 500* uitbreiding voor maximaal 500 armaturen   2.800,00

66661000/13 NAV-EXTRA 1000*  uitbreiding voor maximaal 1.000 armaturen   5.600,00
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Bus-isolator

      
Artikelnummer Type Omschrijving  Bruto (€)

51000025/13 BUS-ISOLATOR Voor gebruik in CIS buslijn,  

   1 bus-isolator per 40 armaturen  99,00

* De Naveo softwarelicenties hebben een minimale duur van 10 jaar na aankoop.

** Software uitbreiding alleen in combinatie met een NAV-SITE pakket.

#  Op NAV-SET UP zijn bijkomende voorwaarden van toepassing, op aanvraag verkrijgbaar.

Naveo

Naveo
Indienststelling#

      
Artikelnummer Type Omschrijving  Bruto (€)

5577551/13 NAV-SET UP  indienststelling en programmatie  1.396,00



Naveoprijzen 2015
Algemene voorwaarden

Algemeen
De inhoud van deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid 
gecontroleerd op nauwkeurigheid, op het moment van 
drukken. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Thomas&Betts 
geeft hieromtrent echter geen enkele garantie, noch
uitdrukkelijk noch impliciet en kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventueel verlies of schade als gevolg van het 
gebruik van de productcatalogus of van onnauwkeurigheden 
of onvolledigheden die er in voorkomen. Thomas&Betts 
behoudt zich het recht voor om specificaties of andere 
vermeldingen in de catalogus zonder kennisgeving op elk 
moment aan te passen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn 
onderworpen aan het Belgisch recht en de rechtbanken van 
Kortrijk zijn exclusief bevoegd in geval van geschil.

Auteursrecht
Het auteursrecht van deze publicaties zijn eigendom van 
Thomas&Betts, tenzij anders wordt vermeld. Geen enkel deel 
van deze publicatie mag in om het even welke vorm of op 
om het even welke manier worden gepubliceerd, gekopieerd 
of doorgegeven zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming. Afbeeldingen, merken,handelsnamen, 
tekeningen en technologie zijn ook beschermd door andere 
intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele 
manier worden gereproduceerd of toegeëigend zonder 
schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaars.

Garantie
Voor armaturen zonder zelftest bedraagt de garantie 24 
maanden. Armaturen uitgerust met een automatische zelftest 
(ZT) en centrale armaturen (HF) genieten een volledige 
garantie van 48 maanden. Noodvoedingskasten, noodunits 
en hun batterijen hebben een garantie van 24 maanden. 
De fabricagedatum geldt als enige begindatum van de 
garantieperiode. Uitgezonderd van deze garantiebepalingen 
zijn de fluorescentielampen en starters. De garantiebepalingen 
zijn van kracht zolang er sprake is van de volgende 
voorwaarden tezamen: (1) normale bedrijfsomstandigheden, 
(2) uitvoering van regelmatig en adequaat onderhoud aan de 
gehele noodverlichtingsinstallatie, (3) wanneer de toegestane 
omgevingstemperatuur niet is overschreden.

Herstellingen
Defecte goederen dienen te worden teruggestuurd naar 
VanLien /Thomas&Betts Benelux, Vichtesteenweg 248 te 
8540 Deerlijk. Deze dienen deugdelijk verpakt en franco aan 
ons adres te worden geleverd. Het transportrisico is hierbij 
voor de afzender. Transportkosten maken nooit deel uit van de 
garantiebepalingen en zijn dan ook ten laste van de afzender. 

De herstelde armaturen worden franco teruggestuurd. 
De consumerende onderdelen van de armaturen die de 
garantieperiode hebben overschreden worden aan een vast 
tarief hersteld. Thomas&Betts houdt zich het recht voor om 
herstellingen te weigeren indien het armatuur niet meer in een 
veilige toestand kan worden gebracht of indien de herstelkost 
de nieuwwaarde zou overschrijden.

Leverings- en verkoopsvoorwaarden
Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn in de 
gebouwen van VanLien / Thomas&Betts, te Deerlijk en worden 
geregeerd door deze voorwaarden en het Belgisch recht. Alle 
door ons verstrekte inlichtingen, zij het onder de vorm van een 
offerte, worden alleen ten titel van inlichtingen meegedeeld en 
zijn zonder enige verbintenis. Zo de met ons contracterende 
partij bepaalde specificaties of modaliteiten bepaalt, moeten 
deze door ons niet meer op hun werkelijkheid gecontroleerd 
worden. Ze mogen als dusdanig worden overgenomen op 
risico van de medecontracterende. De leveringstermijnen 
zijn steeds bij benadering opgegeven, zodat er zeker 
geen schadevergoeding aangerekend kan worden wegens 
laattijdige levering. Het schromelijk overschrijden van de 
voorziene leveringstermijn zal slechts, na een aangetekende 
ingebrekestelling, tot enkele verbreking van de overeenkomst 
kunnen leiden zonder enig recht op schadevergoeding van 
onze medecontractant. Thomas&Betts kan helemaal niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of door derden. 
Bij conventionele derogatie is onze tussenkomst voor schade 
in ieder geval beperkt tot de herstelling van het geleverde of 
minstens tot de waarde van het geleverde. Thomas&Betts 
kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 
personen of gebouwen. Alle klachten dienen binnen de acht 
dagen per aangetekend schrijven aan ons adres worden 
gericht. Het feit dat er een klacht werd ingediend ontslaat 
onze medecontractant niet van onze betalingsvoorwaarden en 
termijnen te respecteren.

Retourgoederen
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na akkoord 
door VanLien / Thomas&Betts. Hiervoor dient u steeds 
een retournummer aan te vragen. De goederen worden 
steeds franco en deugdelijk aan ons adres geleverd. Het 
transportrisico is steeds ten laste van de afzender. VanLien / 
Thomas&Betts behoudt zich het recht voor om de terugname 
van bepaalde goederen te weigeren. Een vast recht van 15% 
van de waarde van de terugzending zal steeds aangerekend 
worden met een minimum van €30 per zending. Goederen 
zonder originele- of beschadigde verpakkingen worden 
gefactureerd aan €20 per eenheid. 
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Betaling
Betaling dient u op een van onze bankrekeningen over te 
schrijven binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen en bevestigd. Bij niet betaling 
of onvolledige betaling op de vervaldag, wordt het nog 
openstaande gedeelte van de factuur verhoogd met de 
wettelijke rente plus 3% (drie) voor de duur van het verzuim en 
tevens alle op de inning van zijn vordering vallende kosten.

Eigendom
Alle goederen blijven ons onontvreemdbaar eigendom tot 
de volledige betaling in ons bezit is. De risico’s zijn echter 
vanaf de levering ten laste van onze medecontractant die de 
goederen immers in zijn bezit heeft genomen.

Verwijderings- en milieubijdrage 
Prijzen voor armaturen, lichtbronnen en batterijen zijn exclusief 
de wettelijke verwijderings- en/of milieubijdrage (afhankelijk 
van het type). Voor de armaturen en lichtbronnen is dit per 
01.07.2014 vastgesteld:
Recupel Armatuur : €0,0100 per armatuur
Recupel Lamp : €0,1653 per lamp

Voor de batterijen en accu’s is dit per 01.01.2014 vastgesteld:
Bijdrage Bebat (milieubijdrage batterijen en accu’s) : €0,0750 
per batterijset.

Transportkosten
Bestellingen met een gefactureerde waarde hoger dan €250 
excl. BTW worden franco geleverd in BeLux. Beneden deze 
waarde wordt een extra kost van €30 aangerekend.
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Contact

ABB N.V.
VanLien Noodverlichting 
Vichtesteenweg 248, 8540 Deerlijk
Tél.: +32 (0) 56 78 35 35
Fax: +32 (0) 56 78 35 45
Courriel: info@vanlien.be

www.vanlien.be

De inhoud van de Thomas & Betts publicatie is met de grootste 
zorgvuldigheid gecontroleerd op nauwkeurigheid op het 
moment van drukken. Thomas & Betts geeft hieromtrent echter 
geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, en kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade 
als gevolg van het gebruik van deze publicatie of van 
onnauwkeurigheden of onvolledigheden die er in voorkomen. 
Auteursrecht Thomas & Betts 2012. 

Het auteursrecht van deze publicatie is eigendom van 
Thomas & Betts tenzij anders wordt vermeld. Geen enkel deel 
van deze publicatie mag in om het even welke vorm of op om 
het even welke manier worden gepubliceerd, gekopieerd of 
doorgegeven zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming. Afbeeldingen, merken, handelsnamen, tekeningen 
en technologie zijn ook beschermd door andere intellectuele 
eigendomsrechten en mogen op geen enkele manier worden 
gereproduceerd of toegeëigend zonder schriftelijke 
toestemming van de respectievelijke eigenaars. Thomas & Betts 
behoudt zich het recht voor om specificaties of andere 
vermeldingen in de catalogus  zonder kennisgeving op elk 
moment aan te passen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn 
onderworpen aan het Nederlands recht en de rechtbanken van 
Amsterdam zijn exclusief bevoegd in geval van geschil. 


