
Algemene verkoopvoorwaarden

SKF’s algemene verkoopvoorwaarden zijn gelijk aan de meest recent
gepubliceerde Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de
technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag, (“FME Voorwaarden”) met
de volgende aanpassingen:

Productontwerp
SKF behoudt zich het recht voor om het constructieontwerp van het te leveren product
zonder voorafgaand bericht waar dan ook te wijzigen, mits een dergelijke wijziging niet
de overeengekomen functie van het product aantast.

Producten in opdracht gefabriceerd
In geval van levering van producten die, hetzij geen onderdeel uitmaken van het
standaard programma van SKF, dan wel specifiek gefabriceerd worden conform
opdracht of ontwerp van de koper, behoudt SKF zich het recht voor om de
overeengekomen hoeveelheid maximaal 10 procent te verminderen, dan wel te
vermeerderen. Het prijsniveau voor deze producten zal dan overeenkomstig worden
aangepast.

Verpakking
SKF zal de werkelijke kosten voor transportverpakking doorbelasten.
De kosten voor pallets, houten kisten en houten frames zullen worden gecrediteerd, mits
terugbezorgd in goede conditie. Kartonnen dozen worden niet teruggenomen en de
kosten daarvan worden niet gecrediteerd.

Levering
Levering “DAP (Delivered At Place) Benelux” is naar de keuze van SKF “DAP local
supply hub in de markt van de opdrachtgever”, “DAP SKF European Distribution Centre”
of “DAP fabriek”.

Leveringstermijnen
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde
leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding
geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

Export control
6.1 De producten die vallen onder deze overeenkomst en wat voor een gerelateerde

technologie of informatie dan ook en gegevens daaruit voortkomend, kunnen
onderwerp zijn van Export control ingevolge de toepasselijke wet- en regelgeving,
die de klant van de producten kan verbieden of beperken ("Export Control
Regulations”). De klant zal zich onderwerpen aan alle relevante Export Control
Regulations. De klant erkent dat distributie, export or re-export van producten
onderhevig kan zijn aan de noodzaak om goedkeuringen en/of licenties te
verkrijgen ingevolge de Export Control Regulations en dat hij zelf alleen
verantwoordelijk is voor het verkrijgen van dergelijke goedkeuringen en/of
licenties voor eigen risico en kosten.

6.2 De klant vertegenwoordigt en garandeert dat geen product, inclusief elke
onderliggende technologie, software of informatie gerelateerd aan de producten
door de klant gebruikt zal worden voor doeleinden gerelateerd aan chemische,



biologische of nucleaire wapens of raketten die in staat zijn zulke wapens te
transporteren, nog voor militair eindgebruik wanneer het aankopende land of het
land van bestemming onderworpen is aan een wapenembargo. In aanvulling, de
klant zal al het nodige doen om zich ervan te verzekeren dat zijn klanten geen
product gebruiken, inclusief elke onderliggende technologie, software of informatie
gerelateerd aan de producten, voor eerder genoemde doeleinden. De klant
vertegenwoordigt en garandeert dat de producten zullen worden verkocht aan
klanten die deze verbintenis als bindend in de relatie tot de klant en SKF
accepteren en aan klanten die door de klant gevalideerd zijn als geloofwaardig en
betrouwbaar in hun gedrag naar zulke of soortgelijke verbintenissen.

6.3 De klant zal SKF, iedere SKF Group company, SKF’s of iedere SKF Group
company directeur en medewerker schadeloos stellen en vrijwaren van ieder
verlies, claim, schade, kosten, verplichtingen, aansprakelijkheid, rechtzaken,
inclusief zonder beperking, rente en boetes, redelijke advocatenbeloning en
kosten en ieder bedrag betaald uit hoofde van het afdoen van een claim,
rechtszaak of gevolg vanwege het niet door de klant voldoen aan verplichtingen
ingevolge artikel 6.1. en/of artikel 6.2.

Prijzen
Facturen worden opgemaakt op basis van de prijzen zoals geldig op de dag van
levering, tenzij in ieder specifiek geval anders is overeengekomen. SKF is gerechtigd
om de prijzen zoals deze zijn bevestigd in SKF’s offertes en/of orderbevestigingen aan
te passen tot op de dag van levering in overeenstemming met SKF’s meest recente
algemene prijslijst per gelijke datum.

Betaling
De betalingstermijn is conform het gestelde in SKF’s aanbod, orderbevestiging en/of
factuur.

Garantie
De garantietermijn zoals vermeld in artikel XI van de FME Voorwaarden bedraagt
12 maanden na levering, respectievelijk 15 maanden in geval van montage/installatie
door SKF.










