
Deze overeenkomst voor professionele herstellers is opgesteld op datum ……/……/……/jaar door en 
tussen Cinem Liebherr N.V. gevestigd op Preflexbaan 162 – 165 te Ternat (verder te noemen Cinem), 
met inachtneming van EU Verordening 2019/2019. 
 
en ……………………………………………………….….met klantnummer ………………. gevestigd op 
……………………………………………………………………………..(verder te noemen professionele hersteller). 
 
 
Artikel 1. 

De volgende voorwaarden gelden voor het verstrekken van reparatie- en onderhoudsinformatie aan 
een professionele hersteller (onderneming die professionele reparatie- en onderhoudsdiensten 
voor apparaten aanbiedt): 
 

a de professionele hersteller moet in België actief en gevestigd zijn, en beschikken over de in 
België geldende vereisten van technische bekwaamheid1. 

b bewijs van bedrijfsregistratie met volledige wettelijke bedrijfsnaam, BTW nummer, statuten 
en financiële gegevens. 

c een bewijs van de bankrekening (afgestempeld en ondertekend door de bank). 
d een bewijs dat het bedrijf een vergunning heeft en geregistreerd is als reparatiebedrijf voor 

huishoudelijke en professionele apparatuur in het land waar het gevestigd is. 
e bewijs van het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en -bescherming ter 

dekking van de risico’s voor de wettelijke aansprakelijkheid van de herstelactiviteit. 
f een bewijs dat het reparatiebedrijf garantie biedt op de vervangen onderdelen 
g een bewijs dat de herstellingen worden uitgevoerd door de personen die een technische 

opleiding of een gelijkaardige opleiding genoten hebben (elektricien, elektromonteur, 
koeltechnicus) die erkend is door het land waar de professionele herstellen gevestigd is. 

  
 

Artikel 2. 

De professionele hersteller krijgt toegang tot de volgende informatie: 

• Schema’s. 
• Explosietekening. 
• Informatie over onderdelen en diagnose. 
• Diagnostische foutcodes indien van toepassing. 
• In het koelapparaat opgeslagen gegevens van gemelde incidenten (indien van toepassing). 
• Lijst met de noodzakelijke reparatie- en testapparatuur. 

  

 
1  Professionele herstellers die niet in België gevestigd zijn kunnen zich wenden tot een relevante 
LIEBHERR entiteit in de betrokken jurisdictie. Desgewenst verschaft Cinem graag contactgegevens.  



 
Artikel 3. 
 
Overige bepalingen: 

• Bij het niet herstellen volgens de technische documentatie of het niet gebruiken van 
originele onderdelen, komt de productaansprakelijkheid van Cinem en Liebherr te vervallen. 
De professionele hersteller accepteert in dat geval volledige productaansprakelijkheid. 

• De verstrekte/verkregen informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden 
gekopieerd of op andere wijze worden gedeeld.  

• De verstrekte inloggegevens mogen op geen enkele wijze aan derden worden verspreid of 
doorgegeven.  

• Het is de professionele hersteller niet toegestaan om, in verband met de verkoop en service 
ten aanzien van de betrokken producten, zichzelf te identificeren als een erkende dealer of 
erkende reparateur van de producten en het merk “LIEBHERR”.  

• De professionele hersteller zich wel identificeren als een professionele hersteller die 
toegang heeft tot reparatie- en onderhoudsinformatie van LIEBHERR.  

• De professionele hersteller erkent dat Liebherr International AG de exclusieve eigenaar van 
het merk “LIEBHERR” is en dat Liebherr International AG of diens vertegenwoordiger Cinem, 
het recht heeft om het gebruik of de weergave daarvan te verbieden. 

• De professionele hersteller zal geen enkele rechten hebben noch vorderen ten aanzien van 
het merk “LIEBHERR”. De professionele hersteller aanvaardt verder dat: 
 

o Hij/zij het merk “LIEBHERR” of een variant daarvan niet zal gebruiken als het geheel 
of een deel van de titel of de naam van zijn activiteiten; 

o Hij/zij op geen enkele wijze gebruik zal maken van het merk “LIEBHERR” in verband 
met een inspanning om de goederen van anderen te verkopen;  

o Hij/zij geen gebruik zal maken van een naam of merk dat verwarrend veel lijkt op het 
merk “LIEBHERR” of aanleiding zou kunnen geven tot enige verwarring met 
betrekking tot het merk “LIEBHERR”. 

o Hij/zij het merk “LIEBHERR” niet zal gebruiken in een domeinnaam. 


