
Device Deal
bepalingen

Momento

Momento is een initiatief van

>   Deze Device Deal overeenkomst staat op zichzelf. Eventuele overige producten, diensten en overeenkomsten 

binnen het Momento-concept staan los van deze overeenkomst en creëren geen rechten of plichten ten aan-

zien van deze overeenkomst (vice versa).

>   Deze overeenkomst kenmerkt zich door een betalingsschema met een méérjarige looptijd. Het is evenwel 

een koopovereenkomst en geen huur- of leaseovereenkomst. Nog te betalen termijnen komen dan ook niet 

te vervallen indien de apparatuur om welke reden dan ook disfunctioneert of zelfs helemaal niet gebruikt kan 

worden. Tegenover eventueel disfunctioneren staat de dekking conform de garantie bepalingen.

>   Het betalingsschema bestaat gedurende de looptijd uit jaarlijks vooraf te betalen termijnen en een slottermijn. 

In plaats van het betalen van de slottermijn, kunt u er ook voor kiezen alle onder deze overeenkomst vallende 

apparatuur (binnen 30 dagen na het verstrijken van de looptijd) onder eigendomsoverdracht te retourneren aan 

Heutink ICT / de Rolf Groep. Indien en voor zover de apparatuur technisch nog inzetbaar is, zulks te beoordelen 

door Heutink ICT / de Rolf Groep, vervalt daarvoor de slottermijn.

>   U gaat akkoord met automatische incasso van de verschuldigde termijnen door Heutink ICT / de Rolf Groep.

>   Heutink ICT / de Rolf Groep behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, 

totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

>   ICT-hardware is kostbaar en diefstalgevoelig. Wij adviseren u dan ook te controleren of uw inboedelverzekering 

een goede dekking biedt ten aanzien van schade, verlies of diefstal inzake deze apparatuur. Kijk daarbij naar de 

aard van de apparatuur, maar ook naar de (totale) waarde.

>   ICT-hardware is kwetsbaar. Zeker bij het gebruik door kinderen is het risico op bijvoorbeeld valschade extra 

groot. Omdat dergelijke gebruiksschade niet onder de garantie valt en vaak niet onder uw inboedelverzekering, 

adviseren wij u om te overwegen de apparatuur aanvullend te verzekeren tegen gebruiksschade.

>   ICT-hardware is in toenemende mate ‘mobiel’ en wordt derhalve in uiteenlopende omstandigheden en op 

uiteenlopende locaties gebruikt. Wij adviseren u dan ook te controleren of de apparatuur ook in dergelijke 

situaties goed verzekerd is.

>   De algemene voorwaarden van Heutink ICT / de Rolf Groep zijn op deze overeenkomst van toepassing. U vindt 

deze op de websites van de verschillende ICT-leveranciers.


