ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
Algemeen:
Deze
algemene
voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn
van toepassing op elke levering van producten door
ASAHI INTECC EUROPE B.V. ("ASAHI") als
verkoper aan de klant ("Klant") tenzij uitdrukkelijk
anders
is
overeengekomen.
Algemene
voorwaarden van de Klant die in strijd zijn met de
Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing
voor zover ASAHI daar uitdrukkelijk schriftelijk
mee heeft ingestemd.
2.
Aanvaarding van Orders: Orders
dienen te worden verzonden aan "aie_sales@asahiintecc.com" of telefonisch te worden geplaatst op
"0031 20 7940646”. Alle orders van de Klant voor
producten gelden onder voorbehoud van
aanvaarding door ASAHI en zijn eerst bindend
jegens ASAHI bij de eerste van de volgende
gebeurtenissen: (i) schriftelijke bevestiging van de
order door ASAHI of (ii) verzending van de order
door ASAHI. In geval van aanvaarding door
verzending is ASAHI alleen aansprakelijk voor het
werkelijk verzonden deel van de order. Indien
afwijzing van een order niet binnen drie (3)
werkdagen na ontvangst geschiedt, wordt de order
geacht te zijn aanvaard. Alle orders gelden onder
voorbehoud van kredietacceptatie van de Klant tot
tevredenheid van ASAHI.
3.
Levering: Tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen geschiedt verzending aan de
vestiging van de Klant onder voorwaarde DPU
(Incoterms® 2020). De eigendom van het (de)
product(en) gaat bij levering van het (de)
product(en) door ASAHI conform de geldende
leveringsvoorwaarden over op de Klant.
*”Incoterms" is een merk van de Internationale
Kamer van Koophandel.
4.
Betaling: Betaling van de koopprijs en
eventuele bijkomende kosten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot verzending en verzekering
dient binnen negentig (90) dagen na de
factuurdatum. Indien de Klant nalaat een
volledige betaling te doen op of voor de
vervaldatum en nalaat een dergelijke nalatigheid
te herstellen binnen dertig (30) dagen na ontvangst
van een schriftelijke kennisgeving van ASAHI, zal
de Klant op verzoek van ASAHI een vergoeding
voor betalingsachterstand betalen gelijk aan het
tarief van acht (8) procent per jaar.
5.
Annulering: ASAHI kan ter eigen
beoordeling: (i) onmiddellijk alle uitstaande
kooporders annuleren; (ii) alle ingevolge de
kooporders verschuldigde bedragen onmiddellijk
opeisen; en (iii) elk ander recht of rechtsmiddel dat
ASAHI ingevolge de wet toekomt, uitoefenen op elk
van de volgende gronden en na schriftelijke
kennisgeving daartoe: (a) faillissement of
betalingsonmacht van de Klant of van een persoon
die daarover uiteindelijke zeggenschap heeft; (b)
vrijwillige of onvrijwillige liquidatie van de Klant of

van een persoon die daarover uiteindelijke
zeggenschap heeft; (c) aanvraag van faillissement,
surseance van betaling, een bedrijfsreorganisatie of
vergelijkbare schuldverlichting die wordt
ingediend door of tegen de Klant of een persoon die
daarover uiteindelijke zeggenschap heeft; (d) fusie,
bedrijfsovername, overgang van onderneming,
wijziging in zeggenschap of andere vergelijkbare
bedrijfsreorganisatie van de Klant of een persoon
die daarover uiteindelijke zeggenschap heeft; (e)
staking of dreigende staking van de
bedrijfsactiviteiten door de Klant of een persoon die
daarover uiteindelijke zeggenschap heeft, met
inbegrip van maar niet beperkt tot verkoop of
vervreemding van alle of een aanzienlijk deel van
zijn activa en intrekking van een vereiste licentie of
goedkeuring; of (f) indien de Klant enige
verplichting ingevolge de Algemene Voorwaarden
schendt en een dergelijke schending niet binnen
dertig (30) dagen na ontvangst van
ingebrekestelling door ASAHI herstelt.
6.
Garantie: ASAHI garandeert dat de
producten vrij zijn van materiaal- en
fabricagefouten (elk daarvan te noemen “Defect”)
gedurende de gehele geldigheidsduur van de
sterilisatie (“Garantietermijn”), mits de instructies
van ASAHI omtrent de omstandigheden voor de
opslag en het gebruik van het product zijn
nageleefd. Een garantieclaim wegens een Defect is
alleen ontvankelijk indien deze binnen dertig (30)
dagen na ontdekking van het Defect en in ieder
geval binnen de Garantietermijn van het (de)
product(en) schriftelijk bij ASAHI is ingediend. De
Klant dient ASAHI tevens in de gelegenheid te
stellen het (de) product(en) te inspecteren om een
eventueel Gebrek in het (de) product(en) vast te
stellen).
Indien
ASAHI
gedurende
de
Garantietermijn een Defect in een product
vaststelt en de Klant op dat moment geen
wezenlijke
schending
ingevolge
deze
Overeenkomst heeft begaan, zal ASAHI het/de
defecte product(en) door een conform product
vervangen.
Onverminderd het voorgaande kan de Klant
eventuele claims voor het (de) product(en) (met
inbegrip van maar niet beperkt tot garantieclaims)
uitsluitend binnen dertig (30) dagen na de datum
van ontvangst van het (de) product(en) indienen
ingeval: (i) ASAHI niet het (de) juiste product(en)
heeft verzonden; (ii) de verpakking of dozen van het
(de) product(en) vóór de levering zijn beschadigd,
behoudens het bepaalde in artikel 3; of (iii) de
geldigheidsduur van de sterilisatie van het (de)
product(en) op het moment van ontvangst door de
Klant is verstreken. Indien de Klant geen
schriftelijke claim indient binnen de vereiste
termijn van dertig (30) dagen na de datum van
levering van het (de) product(en) wordt de Klant
geacht afstand te hebben gedaan van alle claims
ten aanzien van het (de) product(en) .
Indien de Klant op grond van dit artikel een claim
voor een of meer producten indient, zal de Klant

aan ASAHI verzoeken om, indien mogelijk, (de)
product(en) op te halen voor rekening van ASAHI.
Neem voor retournering van het (de) product(en)
contact op met de in artikel 2 genoemde
klantenservice. De garanties in dit artikel zijn
exclusief en treden in de plaats van alle andere
uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met
inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende
garanties omtrent de verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald gebruik.
7.
Beperking van aansprakelijkheid:
ASAHI is niet aansprakelijk voor door de Klant
geleden schade als gevolg van of in verband met
een overeenkomst waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, behoudens een
vervangende schadevergoeding tot ten hoogste de
prijs die de Klant voor het desbetreffende product
heeft betaald, uitgezonderd in geval van opzet of
bewuste roekeloosheid van ASAHI. De Klant
vrijwaart ASAHI tegen eventuele claims van
derden in dit verband, uitgezonderd in geval van
opzet of bewuste roekeloosheid van ASAHI.
ASAHI is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, gevolgschade of niet-opeenvolgende schade,
met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van
goodwill, winst- of inkomstenderving en
bedrijfsonderbreking als gevolg van of in verband
met de uitvoering of niet-uitvoering van een
transactie of handeling waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, zelfs indien
ASAHI op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid
van dergelijke schade.
8.
Overmacht:
ASAHI
is
niet
verantwoordelijk
voor
leveringsof
verzendingsproblemen als gevolg van overmacht.
De term "overmacht" verwijst naar elke
gebeurtenis waarop partijen geen invloed kunnen
uitoefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot
brand, overstroming, aardbeving, natuurrampen,
epidemieën, stakingen, rellen, burgerlijke onlusten,
oorlogsomstandigheden, sluiting van luchthavens,
embargo's, terrorisme en overheidsmaatregelen of
-besluiten.
9.
Toepasselijk recht en bevoegde
rechter: Op deze Algemene Voorwaarden en de
uitleg en uitvoering daarvan is Nederlands recht
van toepassing, onder uitsluiting van de beginselen
daarin omtrent de strijdigheid van wetten. Het
Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van
toepassing. Eventuele geschillen als gevolg van of
in verband met de Algemene Voorwaarden worden
bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te
Amsterdam.

