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Leveringscondities Aeson Assemblage

Artikel 1.  Algemeen
a) Op alle overeenkomsten die de opdrachtgever met Aeson
Assemblage aangaat is het Nederlands recht van toepassing.
b)  Ten  aanzien  van  alle  geschillen  welke  tussen  de
opdrachtgever  en  Aeson  Assemblage  mochten  rijzen  is  de
Rechter te Hilversum bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 2.  Offertes 
a)  Het  maken  van  een  mondelinge  of  schriftelijke  offerte
verplicht  Aeson  Assemblage   niet  tot  het  sluiten  van  een
overeenkomst met de opdrachtgever. Een overeenkomst wordt
door Aeson Assemblage  als geldig aanvaard na schriftelijke
acceptatie  door  Aeson  Assemblage  .  door  middel  van  een
opdrachtbevestiging
b) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen alleen zonder
aanpassingen  worden  aanvaard  en  hebben  een
geldigheidsduur  van  één  maand  tenzij  schriftelijk  anders
overeengekomen.
c)  De  opdrachtgever  kan  een  opdracht  annuleren  voordat
Aeson  Assemblage   met  de  uitvoering  van  opdracht  is
begonnen.  Er  worden  dan  administratiekosten  berekend  ter
grootte  van  15% van de  som van de  totale  order.  Is  reeds
aangevangen met de uitvoering dan worden al de, tot dan toe,
gemaakte kosten doorberekend en toegevoegd aan de eerder
genoemde administratiekosten.
d) Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere, door de overheid
opgelegde lasten.
e) De opgegeven prijs geldt uitsluitend bij een conform de in de
offerte of opdrachtbevestiging omschreven prestatie.
f)  Alle  meerkosten,  ontstaan  door  toelevering  van  materiaal
afwijkend van de specificatie of gegeven informatie, ofwel door
toelevering van materiaal afwijkend van de voorgaande serie,
zijn ten laste van de toeleverancier.

Artikel 3.  Betaling
a) Betalingen dienen onverwijld te worden voldaan binnen de,
in de offerte of opdrachtbevestiging, omschreven termijnen. 
b) Indien de betalingen niet binnen de gestelde termijn worden
voldaan is de wederpartij  van rechtswege in verzuim. Aeson
Assemblage  is  dan  gerechtigd  eventuele  leveringen  op  te
schorten en het verschuldigde bedrag te vermeerderen met de
wettelijk toegestane rente. 
c)  Alle  gerechtelijke  en  buiten-gerechtelijke  kosten   die
noodzakelijk  zijn  voor  de  incassering  van  het  verschuldigde
bedrag,  inclusief  rente,  worden  in  rekening  gebracht  bij  de
opdrachtgever, boven op het verschuldigde bedrag.

Artikel 4.  Uitvoering van de opdracht
a) Als gevolg van het onder artikel 2f genoemde,  houdt Aeson
Assemblage  bij levering ter referentie een aantal niet gelaste
producten achter. 
b) Reclamatie van de levering van foutieve producten, dient te
allen tijde in de periode van vijf werkdagen na verzending van
de  goederen  door  Aeson  Assemblage,  schriftelijk  te
geschieden.
c) Indien reclames door Aeson Assemblage  gegrond worden
bevonden  dan  is  zij  uitsluitend  verplicht  het  ondeugdelijk
uitgevoerde werk te vervangen. Nimmer is Aeson Assemblage
aansprakelijk voor vervolgschade ontstaan door ondeugdelijke
leveringen.
d)  Aeson  Assemblage   draagt  geen  verantwoording  inzake
auteursrecht,  patenten  e.d.  voor  de  door  de  opdrachtgever
toegeleverde  materialen  mits  hierover  vooraf  schriftelijke
afspraken zijn gemaakt.
e)  Leveringen  geschieden  te  allen  tijde  af  fabriek  tenzij

uitdrukkelijk  anders  en  schriftelijk  overeengekomen.  Kosten
voor transport en verzekering en de eventueel tijdens transport
opgelopen schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.
f) De in de orderbevestiging afgegeven levertijd is op basis van
kennis  en  ervaring  van  Aeson  Assemblage  zo  nauwkeurig
mogelijk  vast-gesteld. Aeson Assemblage houdt zich te allen
tijde het  recht voor deze levertijden,  in overleg,  éénmalig  te
verlengen of, zonder overleg, te vervroegen. 
g)  Overschrijden  van  de  levertijden  verplicht  Aeson
Assemblage  niet tot enige vergoeding. 
h)Goederen als halffabricaten, hulpmiddelen en eindproducten
worden per order bij  Aeson Assemblage  aangeleverd en na
uitvoering  van  de  opdracht  uitgeleverd.  Het  op  voorraad
houden van halffabricaten, eindproducten en hulpmiddelen kan
alleen na overleg vooraf, en tegen vergoeding. 
i) De ten gevolge van de uitvoering van de opdracht ontstane
afval  en  resten worden met  de zending  meegestuurd,  tenzij
anders is afgesproken.
j)  Kwaliteitscontrole  op in-  en uitgaande producten,  alsmede
product-controles  tijdens  productie  worden  alleen  uitgevoerd
indien  deze  expliciet  in  de  opdrachtbevestiging  zijn
aangegeven. En alleen na schriftelijke overeenstemming over
de uitvoering en specificaties van deze controles.

Artikel 5.  Verzekering
a)  Door  opdrachtgever  aan  Aeson  Assemblage   geleverde
goederen ten behoeve van de verwerking van deze goederen
door  Aeson  Assemblage,  dienen  door  de  opdrachtgever
voldoende verzekerd te  worden.  Aeson Assemblage  is  niet
aansprakelijk  voor  enige  schade  aan  de  goederen  tijdens
vervoer, opslag en verwerking.
b)  Verzekering  van de  door  de  opdrachtgever  aangeschafte
gereedschappen komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6.  Gereedschappen
a) Gereedschappen die in het bezit zijn van de opdrachtgever
blijven,  totdat  de opdrachtgever  anders beslist,  in  opslag  bij
Aeson  Assemblage  en  zijn  –  ten  tijde  van  onderhoud  of
herstelwerkzaamheden uitgezonderd -   daarom beschikbaar
voor opdrachten. 
b) Onderhoud en herstel van gereedschappen als gevolg van
slijtage  door  normaal  gebruik  is  voor  rekening  van  de
opdrachtgever.
c) Gereedschappen worden tot maximaal 3 jaar na de laatste
opdracht bewaard en op verzoek  en op haar kosten naar de
eigenaar opgestuurd. Daarna vervallen de gereedschappen in
eigendom van Aeson Assemblage.
d)  Voor  zover  op  de  aanbieding  of  orderbevestiging  is
aangegeven  voor  welk  aantal  producten  een  gereedschap
normaal  bruikbaar  zal  zijn,  wordt  het  gereedschap  daarna
geacht  versleten  te  zijn.  Dit  wil  niet  zeggen  dat  dat
daadwerkelijk zo is of dat de gereedschap niet gerepareerd  of
aangepast kan worden. 
e)  Heeft  een  opgave  zoals  onder  d)  bij  de  offerte  of
orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zal, zodra blijkt dat
een  gereedschap  niet  meer  voor  een  economisch
verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan
de opdrachtgever.  In dat geval wordt de opdrachtgever tevens
de  kosten,  verbonden  aan  de  reparatie  of  vervanging
opgegeven. 
f)  Zolang  een  gereedschap  naar  de  hierboven  vermelde
maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij  Aeson
Assemblage  in  bewaring  bevindt,  zijn  de  onderhoudskosten
voor rekening van Aeson Assemblage.
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