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1.

Algemeen
De “Kemet Verkoopvoorwaarden en Condities” zijn gebaseerd op de Orgalime General Conditions, Brussels, Augustus
2000 met toevoeging/aanpassing van de volgende artikelen 2 t/m 11.

2.

Technische specificaties
Vanwege het klant specifieke ontwerp van de producten dient het duidelijk te zijn dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden
tijdens het ontwerpstadium van het product. Dientengevolge is gedetailleerde technische informatie zoals verstrekt in
offertes, orderbevestigingen vóór het einde van het ontwerp, zoals afmetingen, vloeistofvolumes, resultaten en
gebruiksvereisten slechts informatief. Hetzelfde geldt voor tekeningen, tenzij gemarkeerd als “definitief” of “bindend”.

3.

Documentatie
Tenzij anders vermeld in de product documentatie, worden de Producten vervaardigd met gebruikmaking van
ontwerpmethodes, materialen, onderdelen en documentatie zoals gespecificeerd op het moment van sluiten van het
Contract. Echter, de definitieve keuze van de materialen en onderdelen vindt plaats tijdens het ontwerpstadium van het
Product.

4.

Offerte
Commerciële informatie van Kemet is slechts bindend zodra deze gegeven is in een schriftelijke offerte of schriftelijk
document met vermelding van een specifiek benaamd project. Telefonisch verstrekte informatie is niet bindend, tenzij
schriftelijk bevestigd.
In het geval dat de offerte voorzien is van een vermelding zoals “voorlopig” of “budget offerte” is de offerte slechts
indicatief en in geen enkel opzicht bindend.
De offertes zijn geldig gedurende 3 maanden vanaf de offertedatum.

5.

Orderbevestiging
Kemet zal de aankooporder van de afnemer bevestigen met een schriftelijke orderbevestiging. De aankooporder en
orderbevestiging zullen een compleet contract vormen (het Contract) en zullen alle voorgaande offertes en
overeenkomsten te niet doen.

6.

Communicatie na orderbevestiging
Alle wijzigingen of aanvullingen dienen als volgt overeengekomen te worden:
-

-

-

In het geval dat de afnemer wijzigingen of aanvullingen wenst in de inhoud van het Contract, hetzij van
commerciële of technische aard, dan kunnen deze aanvullingen en wijzigingen alleen worden overeengekomen
nadat Kemet schriftelijk heeft bevestigd wat de mogelijke gevolgen voor prijs en levertijd kunnen zijn.
Kemet zal de afnemer van alle technische wijzigingen, die zich voordoen in de loop van het ontwerpstadium, op
de hoogte stellen, als zij van dergelijke aard zijn dat dit gevolg kan hebben voor de ontworpen werking,
gebruikersvereisten of alle andere belangrijke eigenschappen.
Indien zo overeengekomen, zal Kemet tekeningen of andere technische gegevens ter goedkeuring zenden voor
aanvang van de fabricage. De afnemer zal zo spoedig mogelijk zijn commentaar doorgegeven, echter binnen 5
dagen na ontvangst van de documenten. Anders heeft Kemet het recht de levertijd overeenkomstig bij te stellen.
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7.

Levertijd
De levertijd zoals vermeld in de aanbieding geeft de actuele situatie in productie aan en is niet bindend voor langere tijd.
Met de levertijd vermeld in aantal weken worden hele werkweken bedoeld vanaf het afsluiten van het Contract.
De levertijd die gegeven wordt in de orderbevestiging van Kemet is bindend. Met levertijd wordt bedoeld de tijd dat het
Product klaar is in het magazijn van de fabrikant of zijn onderaannemer, en is exclusief de tijd nodig voor transport,
installatie en opstarten. De levertijd bevat niet de tijd die nodig is om wijzigingen aan het Product door te voeren na
installatie, of complementeren van de documentatie van dergelijke wijzigingen.
Elke overeenkomst betreffende de levertijd zonder schriftelijke bevestiging van Kemet bindt Kemet niet.

8.

Technische afname
In aanvulling op hetgeen dat in de Orgalime voorwaarden vermeld wordt, zullen de testen als volgt worden uitgevoerd:
-

-

9.

Overeenstemming van het Product met het Contract wordt geverifieerd bij de technische afname. Deze afname
bestaat uit een algemene controle en een functioneringstest. De technische afname wordt uitgevoerd op de
plaats van fabricage met zijn beschikbare middelen (zoals kraanwater, perslucht, elektriciteit). Als andere
middelen of diensten vereist zijn, dan dienen deze op voorhand te worden overeengekomen.
Indien de afnemer andere testen wil laten uitvoeren p de plaats van fabricage, zoals proces- of productietesten,
of testen met onderdelen, dan dienen testen vooraf te worden overeengekomen. De afnemer zal alle kosten
dragen, zoals testmaterialen, chemicaliën, behandelings- en transportkosten hiervan en kosten voor afvoer.

Leveringsvoorwaarden
®
De fabrikant levert de Producten FCA (Incoterms 2010) plaats van fabricage, inclusief normale verpakking. Andere
verpakking, zoals zeewaardige verpakking, dient afzonderlijk overeengekomen te worden. In de regel verzorgt de
fabrikant/Kemet het transport en haar verzekering voor de Producten op rekening van de afnemer.

10. Aansprakelijkheid voor Gebreken
Volgens de Orgalime voorwaarden, maar de eerste regel van Orgalime S 2000 clausule 23 dient als volgt gelezen te
worden:
1)

2)

De aansprakelijkheid van Kemet is beperkt tot gebreken die zich binnen een periode van 1 jaar voordoen vanaf:
a) een acceptabele test run, gedurende welke geverifieerd kan worden dat de levering alle functies,
uitrusting en documenten omvat die zijn overeengekomen om tegelijkertijd met het Product geleverd te
worden.
b) Indienststelling, waarna het Product regelmatig gebruikt wordt, zelfs als niet de volledige capaciteit
benut wordt.
Slijtage van onderdelen zoals dichtingen, filterzakken, slangen en riemen wordt als normaal beschouwd en
vallen daarom niet onder de garantie.

De afnemer zal Kemet schriftelijk informeren over de aanvang van de aansprakelijkheidsperiode. Deze melding zal, indien
mogelijk, een kopie van het afname certificaat (“take over”) van de afnemer bevatten.
In het geval dat de acceptatie test of indiensttreding vertraagd wordt door redenen van de afnemer, wordt de
aansprakelijkheid echter toch ten laatste 24 maanden na de levering af fabriek beëindigd.
11. Overige voorwaarden
Overeenkomstig de Orgalime voorwaarden.
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