
Niet tegenstaande enige afwijkende bepaling in de overeenkomst komen partijen overeen dat de 
programmering van de producten die op grond van deze offerte door ABB geleverd worden slechts zal 
worden uitgevoerd onder de opschortende voorwaarde dat de installatie van de hiervoor bedoelde 
producten zijn uitgevoerd conform de instructies en bijsluiters van ABB/VanLien. De klant bevestigt door 
het plaatsen van de bestelling de benodigde instructies en bijsluiters van ABB te hebben ontvangen. 
ABB is niet verantwoordelijk voor defecten in de installatie.

De programmering van de hiervoor bedoelde producten zijn, bestaat uit twee bezoekmomenten 
op bouwlocatie:

Bezoekmoment 1
Dit bezoekmoment vindt plaats nadat het hoofdstation door de klant en/of een derde partij op correcte 
wijze en overeenkomstig de instructies en bijsluiters van ABB is aangesloten op de netvoeding.

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
• Batterijen die opgesteld zijn worden naar hoofdstation geplaatst en aangesloten door ABB;
• ABB geeft uitleg over de basisfuncties van de aansluitingen van de klemmenstrook en de onderstations;
• ABB verzoekt om de benodigde informatie tijdig aan te leveren voor tweede bezoekmoment.

Bezoekmoment 2
Dit bezoekmoment vindt plaats nadat de klant en/of derde partij ABB heeft voorzien van de volledige 
informatie welke benodigd is voor de in de paragraaf hieronder genoemde werkzaamheden en de klant  
en/of een derde partij de installatie heeft voltooid.

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:
• ABB programmeert het systeem;
• ABB test het systeem.

Wat behoort niet tot de werkzaamheden:
• Oplossen van bekabelingsproblemen;
• Herstellen van installatiefouten;
• Testen van externe schakelingen, netwachterfuncties.
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© Copyright 2022 ABB. Alle rechten voorbehouden.  
Wij behouden ons het recht voor om technische 
wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document 
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit 
deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm  
of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ABB. P
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