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VERKOOPVOORWAARDEN AUDACIOUS
INLEIDENDE BEPALING
1. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
bevestigde orders aan klanten & leveringen van Audacious
Sheet Metal B.V. aan haar klanten. De klant en Audacious
hierna te noemen: de partijen.
BEGRIPPEN
2. In deze Verkoopvoorwaarden hebben de volgende begrippen
de onder vermelde betekenis:
- “Opdracht klant”: de toegezonden inkoopopdracht van
de klant o.v.v. artikelnummers met revisiestand, prijzen
( voorzover bekend en overeengekomen bijvoorbeeld
door een uitgebrachte offerte van Audacious ) en de
gewenste levertijden.
- “Productdocumentatie”: de klant is verantwoordelijk
voor het ontwerp en de juistheid van de toegeleverde
productdocumentatie. Toelevering van tekeningen als
samengestelde STEP-files is onze standaard, anders zijn er
meerkosten voor aanvullend tekenwerk.
- “Orderbevestiging/Contract”: de schriftelijke
vastlegging tussen de partijen met betrekking tot levering
van producten, o.v.v. artikelnummers met revisiestand,
prijzen en levertijden zoals die in de planning van Audacious
mogelijk zijn.
PRODUCTDOCUMENTATIE
3. In algemene productdocumentatie en prijslijsten
opgenomen informatie en specificaties zijn slechts bindend
voor zover een en ander door schriftelijke verwijzing
uitdrukkelijk in het contract is inbegrepen.
4. Alle tekeningen en technische bescheiden met betrekking tot
het product of de productie daarvan, door de klant aan
Audacious beschikbaar gesteld vóór of na de totstandkoming
van de orderbevestiging, blijven eigendom van de klant.
Door Audacious ontvangen tekeningen, technische
bescheiden of andere technische informatie mogen niet
zonder toestemming van de klant voor enig ander doel
worden gebruik dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld.
Deze technische informatie wordt onder geheimhouding
gebruikt om eventuele inkoop of uitbesteding in het belang
van de order te verzorgen door Audacious.
ORDERBEVESTIGING
5.

6.

Nadat Audacious de orderbevestiging heeft toe gemaild,
kan de klant nog 2 werkdagen reageren op de inhoud qua
prijs en levertijd. Nadien wijzigingen op verzoek van de
klant worden doorberekend aan de klant, denk aan
wijzingen in de productdocumentatie, prijzen, aantallen
wijzigen of eerdere levertijden dan op de orderbevestiging.
Indien de klant een order of een deel van een order
annuleert na orderbevestiging, zullen de reeds
gemaakte kosten gefactureerd worden door Audacious.

LEVERTIJD
7.

8.

Indien Audacious voorziet dat producten niet volgens de
overeengekomen levertijd geleverd kunnen worden,
stelt Audacious de klant hiervan onmiddellijk mondeling
dan wel via de e-mail op de hoogte, met opgave van de
reden en zo mogelijk de datum waarop levering kan
worden verwacht.
Indien overschrijding van de levertijd het gevolg is van
een in art. 23 genoemde omstandigheid, van een
handelen of nalaten van de klant, met inbegrip van
opschorting op grond van art. 9 en 14, of van andere
aan de klant toerekenbare omstandigheden, mag
Audacious de levertijd verlengen met een termijn die,
alle omstandigheden in aanmerking genomen,
noodzakelijk is.
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9.

Indien de klant voorziet dat hij niet in staat zal zijn het
product volgens de overeengekomen levertijd te
ontvangen, meldt hij dit onmiddellijk schriftelijk aan
Audacious, met opgave van de redenen, zo mogelijk, de
datum waarop hij het product zal kunnen ontvangen.
Indien de klant het product niet volgens de
overeengekomen levertijd in ontvangst neemt, dient hij
desalniettemin dat gedeelte van de koopprijs te betalen
alsof levering had plaatsgevonden, indien overschrijding
met meer dan 1 maand. Audacious draagt zorg voor
opslag van het product voor rekening en risico van de
klant.

PRODUCT AFNAME EN ACCEPTATIE
10. Indien overeengekomen komt de klant een
acceptatietest uitvoeren bij Audacious tijdens normale
werktijden. Dat betreft controle op productkwaliteit,
compleetheid en afwerking conform de verstrekte
productdocumentatie.
11. Indien uit de acceptatietests blijkt dat het product niet
in overeenstemming is met het contract, neemt
Audacious onverwijld elke tekortkoming weg, teneinde
het product in overeenstemming te brengen met het
contract. Op verzoek van de klant worden dan nieuwe
tests uitgevoerd, tenzij de tekortkoming onbetekenend
was.
LEVERING.
12. De overeengekomen handelsvoorwaarde wordt
uitgelegd volgens de INCOTERMS©, zoals van kracht
bij de totstandkoming van het contract.
Alle leveringen zijn Af Audacious Zevenaar ( vracht
op rekening ), tenzij anders is overeengekomen.
BETALINGSCONDITIE
13. Betalingen moeten standaard binnen 30 dagen na
factuurdatum verricht zijn.
Bij opdrachten boven de €25.000, werken wij standaard
met een vooruitbetalingsfactuur, die binnen 14 dagen
betaald moet worden. Het resterende gedeelte van de
koopprijs wordt gefactureerd zodra het product is
geleverd en moet betaald worden binnen de
overeengekomen betalingsconditie.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14. Indien de klant volgens de afgesproken
betalingsconditie een factuur niet heeft betaald, wordt
daarover binnen 3 dagen een e-mail gestuurd als
herinnering. Er worden geen orders meer geaccepteerd
totdat het factuurbedrag is bijgeschreven op de
bankrekening van Audacious.
Na 10 werkdagen factuur te laat zullen alle lopende
orders op hold gezet worden en wordt de klant daarvan
via de e-mail op de hoogte gebracht. Audacious behoud
zich het recht voor in dat geval rente in rekening te
brengen volgens de geldende percentages.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
15. Het product blijft eigendom van Audacious tot
volledige betaling van de koopprijs heeft
plaatsgevonden.
Op verzoek van Audacious verleent de klant in dat geval
medewerking bij het nemen van maatregelen ter
bescherming van het eigendomsrecht van Audacious
terzake van het product.
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN
16. Audacious is slechts aansprakelijk voor gebreken die
optreden bij gebruiksomstandigheden die voorzien zijn in
het contract en bij adequaat gebruik van het product.
Audacious is verplicht tot het wegnemen van elk gebrek of
niet-conformiteit (hierna genoemd “gebrek(en)”),
voortvloeiend uit verkeerd materiaal of uit slecht
vakmanschap, zulks in overeenstemming met de
bepalingen van art.17 tot en met 20.
17. Audacious is niet aansprakelijk voor gebreken die
voortvloeien uit door de klant geleverde materialen of uit
een door de klant bedongen of gespecificeerd ontwerp.
18. De aansprakelijkheid van Audacious omvat niet gebreken
die worden veroorzaakt door omstandigheden die na
overgang van het risico naar de klant optreden, zoals
gebreken als gevolg van slechtonderhoud, onjuiste
montage of onjuiste reparatie door de klant, of als gevolg
van zonder schriftelijke toestemming van Audacious
uitgevoerde aanpassingen. De aansprakelijkheid van
Audacious omvat evenmin normale slijtage en
kwaliteitsvermindering.
19. De aansprakelijkheid van Audacious is beperkt tot binnen
één jaar na levering optredende gebreken. Indien de mate
van gebruik van het product hoger is dan
overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid
verminderd.
20. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het
noodzakelijke vervoer, naar Audacious en terug, van het
product of gedeelten daarvan voor het wegnemen van
gebreken waarvoor Audacious aansprakelijk is, voor
rekening en risico van Audacious. De klant dient de
aanwijzingen van Audacious met betrekking tot dit vervoer
in acht te nemen.
21. Herstelwerkzaamheden worden eventueel op de plaats van
levering kostenloos uit gevoerd. De klant draagt voor
eigen rekening zorg voor bereikbaarheid van het product
en voor de eventuele tijdelijke stopzetting van andere
bedrijfsmiddelen dan het product, voor zover dit nodig is
voor het wegnemen van het gebrek.
AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
22. Audacious is niet aansprakelijk voor enige na levering door
het product veroorzaakte schade aan eigendommen, die
ontstaat terwijl het product in het bezit van de klant is.
Audacious is voorts niet aansprakelijk voor schade aan de
door de klant gefabriceerde producten of aan producten
waar de producten van de klant deel van uitmaken.

Opmerking:

OVERMACHT
23. Elke partij heeft het recht de uitvoering van zijn
contractuele verplichtingen op te schorten voor zover
deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk
bezwarend wordt gemaakt door overmacht, d.w.z. één
van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en
elke andere omstandigheid buiten de macht van de
partijen, zoals brand, beslag, beperkingen op het
gebruik van energie, epidemieën, natuurrampen,
uitzonderlijke natuurverschijnselen, terroristische acties,
alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door
toeleveranciers die het gevolg zijn van één van de in dit
artikel genoemde omstandigheden.
24. De partij die zich beroept op overmacht dient de andere
partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen
van het optreden en het ophouden van zodanige
omstandigheid. Indien een partij verzuimt deze melding
te doen, heeft de andere partij recht op vergoeding van
haar bijkomende kosten die zij had kunnen voorkomen
indien zij de bedoelde melding had gekregen.
Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen
door de klant verhindert, vergoedt deze de door
Audacious gemaakte kosten voor het veiligstellen en
beschermen van het product.
25. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze
Verkoopvoorwaarden zouden voortvloeien, heeft elke
partij het recht het contract door schriftelijke
mededeling aan de andere partij te beëindigen indien op
grond van art. 23 de uitvoering van het contract langer
dan zes maanden wordt opgeschort.
GEVOLGSCHADE
26. Tenzij anders in deze Verkoopvoorwaarden is vermeld,
is een partij niet tegenover de andere partij
aansprakelijk voor productieverlies, gederfde winst,
vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële
schade of voor welke gevolgschade of indirecte schade
dan ook.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
27. Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met
het contract zullen in eerste en hoogste instantie worden
beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale
Kamer van Koophandel door één of meer scheidsrechters,
benoemd in overeenstemming met deze regels.
Het Nederlands recht is bindend.

De Verkoopvoorwaarden van Audacious zijn onlosmakelijk verbonden met onze offertes en bevestigde orders.
Inkoopvoorwaarden van klanten worden op voorhand niet geaccepteerd.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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