Algemene Voorwaarden AETech – AutoElektronica Techniek

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten
en daaruit voortvloeiende prestaties en leveranties van AETech.
1.2 Indien de overeenkomst een koop betreft, dient in het onderstaande in plaats van
“opdrachtgever:, :koper” te worden gelezen.
1.3 Door het aangaan van deze overeenkomst sluit AETech uitdrukkelijk de
toepasselijkheid
uit van de eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen/offertes van AETech zijn verblijvend en moeten worden
beschouwd als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst.
2.2 Indien er geen schriftelijke overeenkomst is opgesteld of geen
opdrachtbevestiging
door AETech aan opdrachtgever is verzonden, bepaalt de werkbon
de inhoud van de overeenkomst.
2.3 Indien in de offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging of werkbon technische
gegevens met betrekking tot maten, gewichten, vermogen, toerentallen en
dergelijke worden genoemd, zijn gebruikelijke toleranties voorbehouden.
Artikel 3 - Prijzen
3.1 Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de door AETech opgegeven prijzen
exclusief BTW en gebaseerd op levering ‘af-magazijn’ van AETech.
3.2 Opgegeven reparatieprijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, belastingen,
invoerrechten en dergelijke zoals deze ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst golden. Wijzigingen in genoemde kostenfactoren voordat de
reparatie is voltooid, mogen door AETech worden doorberekend aan
opdrachtgever, voor zover deze wijzigingen buiten de invloedssfeer van AETech
liggen.
Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud
4.1 De eigendom van alle door AETech geleverde zaken, blijft bij AETech,
zolang opdrachtgever de vorderingen van AETech uit hoofde van deze of
enige andere daarmee samenhangende overeenkomsten niet heeft voldaan.
Eveneens zal de eigendom niet overgaan indien opdrachtgever te kort
geschoten is in de nakoming, waaronder begrepen zijn vorderingen terzake van
boete, rente en kosten.
4.2 AETech is bevoegd de zaken zonder ingebrekestelling bij overschrijding
van de betalingstermijn terug te vorderen. Opdrachtgever is verplicht de zaken
op eerste verzoek van AETech terug te geven; de kosten van teruggave,
waaronder vervoerskosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
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Artikel 5 – Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
AETech binden de laatste niet, voorzover ze foor hem niet schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikte personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen prokuratie hebben.
Artikel 6 – Leveringstermijnen
6.1 opgegeven reparatie-, installatiewerkzaamheden en leveringstermijnen gelden bij
benadering.
6.2 de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen
voor AETech zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op
schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
6.3 wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door
de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te
zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 AETech is niet aansprakelijk voor enige directe, danwel indirecte schade
aan- of veroorzaakt door- de geleverde zaken aan wie of wat dan ook voorzover
niet te wijten aan opzet of grove schuld van AETech of door AETech
ingeschakelde hulppersonen.
7.2 AETech aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door opdrachtgever
geleden schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatige
daad voor zover deze door de verzekeraar van AETech wordt
gedekt, tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.
7.3 Indien de verzekering een schadegeval niet dekt, zal het totaal van de door
AETech te vergoeden schade in geen geval meer bedragen dan het
drievoudige van de factuurwaarde van de door AETech geleverde zaken
en/of verrichte reparatie.
Artikel 8 - Garantie
8.1 Indien AETech nieuwe onderdelen levert, neemt zij slechts die garantie op
zich die de leverancier van AETech op het betreffende onderdeel verstrekt,
geheel volgens dezelfde voorwaarden.
8.2 Op reparaties of ruilobjecten wordt door AETech garantie verstrekt
gedurende 6 maanden na levering, met een maximum van ofwel 1000 werkuren
of 50.000 afgelegde kilometers van de motor, waarbij het eerste bereikte maximum
bepalend is.
Garantie wordt uitsluitend gegeven aan de oorspronkelijke opdrachtgever.
8.3 In geen geval geldt garantie:
- op onderdelen die door AETech van derden zijn betrokken;
- voor ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van
opdrachtgever of het niet uitvoeren van normaal of voorgeschreven onderhoud;
- indien derden het geleverde onjuist hebben ge(de)monteerd, of reparaties
hebben verricht aan het geleverde;
- bij gebruik van verkeerde of kwalitatief inferieure brandstof of smeermiddelen;
- bij gebruik van het geleverde voor sport of wedstrijddoeleinden.
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8.4 De garantie omvat uitsluitend reparatie of vervanging van het defecte onderdeel.
Onder de garantie valt niet de (kosten van) in- en uitbouw van het defecte
onderdeel. AETech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte
schade die veroorzaakt is door het defect.
Artikel 9 - Betaling
9.1 Alle facturen moeten uiterlijk 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien
niet binnen 30 dagen wordt betaalt, raakt opdrachtgever zonder nadere
ingebrekestelling
in verzuim.
9.2 Alle kosten verband houdende met de invordering van de onbetaald gebleven
facturen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening
van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder
geval 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom, exclusief BTW met een
maximum van 500,- euro ( 587,50 euro inclusief BTW).
9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen is opdrachtgever tevens
vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van de
maand geldt als een hele maand.
9.4 Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever
zullen alle verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 10 – meer- en minderwerk.
10.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in
aanmerking.
10.2 Door AETech te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.3 De toepasselijkheid van het in artikel 1646 B.W. bepaald wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 11 – Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door AETech aangegeven. Wanneer de
opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen, dan zijn de extra kosten
hieraan verbonden voor zijn rekening. Goederen reizen voor rekening en risico van
de opdrachtgever, ook indien franko wordt geleverd. Het transport wordt door
AETech alleen dan verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn
rekening heeft verzocht.
Artikel 12 – Reclame.
12.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk,
de goederen c.q. het werk grondig te inspekteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, AETech terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering
AETech wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan
wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekocht is geleverd of
opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.
12.2 AETech dient in staat te worden gesteld ingediende reclame te controleren.
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12.3 indien de reclame naar het oordeel van AETech juist is, zal hij te zijner keuze
hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de
geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending
daarvan in de originele toestand.
AETech is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
12.4 reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst
te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
Artikel 13 – Annuleren.
13.1 Indien de opdrachtgever de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de
goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door AETech reeds aangeschafte
materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs,
inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
13.2 Voorts zal de opdrachtgever AETech bij wege van schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht AETech te vrijwaren tegen vorderingen van derden
als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der goederen.
13.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt AETech zich
alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 14 - Overmacht
14.1 buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het
algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar
zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen,
verlies of beschadiging van goederen bij transport naar AETech of de opdrachtgever,
niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van AETech, ex- en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van
enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van
vervoer van AETech, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen
van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor AETech overmacht op, die hem
ontheffen van hem verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat
de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook
genaamd kan doen gelden.
14.2 AETech is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen
beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk
te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 15 – Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt AETech om de opdracht door een door hem aan te wijzen
derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoer.
De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door AETech aan derde(n) van alle
rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door zijn met opdrachtgever gesloten
overeenkomsten.
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Artikel 16 – Retentierecht.
Wanneer AETech goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd
deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed
heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 17 – Toepasselijk recht.
Op alle door AETech gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of
handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 18 – Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgelijke Rechter van de vestegingsplaats van AETech, indien deze dit wenst,
aanhanging worden gemaakt voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.
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