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1. Bevestiging; SKF's voorwaarden prevaleren
Deze Algemene Voorwaarden gelden geheel onverkort voor alle
overeenkomsten waarbij een bedrijf binnen de SKF Groep diensten verleent
aan een klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderzijds is
overeengekomen. Deze algemene voorwaarden mogen niet worden
gewijzigd tenzij een dergelijke wijziging schriftelijk is gemaakt en
getekend door een daartoe geautoriseerde vertegenwoordiger van SKF. De
hierin omschreven voorwaarden zullen, te allen tijde, onderdeel uitmaken
van de overeenkomst tussen de partijen. De diensten die ingevolge deze
overeenkomst zullen worden verricht, zullen bijgevolg geacht worden
onderworpen te zijn aan de hierin omschreven voorwaarden, welke in de
plaats komen van iedere andere bepaling en voorwaarde zoals omschreven
in de inkoopvoorwaarden van de klant of in welke andere vorm van
communicatie tussen de klant en SKF dan ook. SKF's handelen is
nadrukkelijk afhankelijk van het ongewijzigd door de klant accepteren van
deze algemene voorwaarden.
2. Vergoedingen
De betalingstermijn is dertig (30) dagen netto na datum rekening. SKF
brengt een rente vergoeding in rekening van twee procent (2%) per maand,
ofwel vier en twintig procent (24) op jaarbasis, op iedere rekening die nog
niet betaald is na dertig (30) dagen. De klant gaat ermee akkoord dat indien
de rekening is overgegeven voor invordering aan een advocaat of een
deurwaarder, de klant alle advocaten kosten en invordering kosten zal
betalen, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaten kosten aan de zijde van
SKF, gerechtelijke kosten, kosten te betalen aan experts, invordering kosten
enzovoort. Rente zal verschuldigd zijn op alle bedragen die niet betaald zijn
tegen het boven omschreven tarief, ook al is de invordering voor het
gerecht gebracht. Voor het geval een dergelijke rentevergoeding door een
rechtbank of ander tribunaal excessief wordt geoordeeld, zal een dergelijke
vergoeding gereduceerd worden tot het wettelijk maximum toelaatbare.
3. Aanvullende vergoedingen
De klant zal aan SKF de normale redelijke waarde betalen van alle
vervangingsonderdelen nodig voor de juiste reparatie en onderhoud van
zijn machinepark. Indien SKF wat voor een aanvullende kosten ook moet
maken voor het normale onderhoud, veroorzaakt door het niet voldoen door
de klant aan instructies gegeven door SKF, of veroorzaakt door onjuist of
abnormaal gebruik van het machinepark of veroorzaakt door gebeurtenissen
buiten de controle van SKF, zal SKF gerechtigd zijn dergelijke extra kosten
te verhalen op de klant tegenover overlegging van een geschreven rekening
daarvoor. SKF zal de klant maandelijks een rekening sturen voor de
verleende diensten en/of gemaakte kosten, en dergelijke rekeningen zullen
betaalbaar zijn door de klant aan SKF na ontvangst. Betaling zal worden
verricht overeenkomstig en ingevolge de voorwaarden als omschreven in de
vorige paragraaf.
4. Klant aansprakelijk voor belastingen
Alle vergoedingen tarieven en prijzen zijn exclusief belastingen.
Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor alle belastingen, ongeacht of dit
soort bedragen afzonderlijk worden vermeld dan wel door SKF in rekening
worden gebracht.

gegeven voor dergelijke onderhoudsdiensten. Indien de klant niet in staat is
om te handelen in overeenstemming met deze clausule, zal SKF bevrijd zijn
van iedere verdere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor
toekomstige onderhoudsdiensten, of voor die diensten die door SKF moeten
worden verschaft ingevolge de Overeenkomst.
8. Verplichtingen van de klant
De klant zal te goeder trouw de volgende contractuele verplichtingen
nakomen:
a. De klant zal SKF, en daartoe door SKF ingehuurde krachten, een vrije en
veilige toegang verschaffen tot het machinepark alsmede voldoende
werkruimte en /of kantoorruimte;
b. De klant zal ervoor zorgdragen dat tussen de regelmatige
onderhoudsbezoeken iedere instructie aan hem door SKF gegeven voor het
een goede conditie houden van het machinepark wordt nageleefd;
c. Indien het machinepark kapot gaat of niet naar behoren functioneert zal
de klant SKF onmiddellijk informeren;
d. De klant zal zo spoedig mogelijk voor eigen rekening iedere
werkzaamheid uitvoeren die noodzakelijk is om de veiligheid van de
werkplek te verzekeren en het veilig opereren van het machinepark of voor
het voldoen aan iedere toepasselijke regelgeving of andere wettelijke
vereisten;
e. De klant zal, vooraf, SKF schriftelijk adviseren aangaande alle
wijzigingen betreffende de werkplek, machinepark of de voorwaarden van
het gebruik die mogelijkerwijs het onderhoudswerk door SKF te
verschaffen zullen beïnvloeden. De klant zal voorts SKF onmiddellijk
schriftelijk informeren omtrent iedere overdracht, vervanging of wijziging
van het machinepark. In dergelijke omstandigheden zal SKF gerechtigd zijn
tot een passende en redelijke wijziging van de vergoeding voor de
verleende diensten;
f. De klant zal SKF, op verzoek, kopieën verschaffen van die technische
documentatie die hij in bezit heeft, voorzover noodzakelijk of nuttig in
verband met het onderhoud van het machinepark;
g. De klant zal SKF volledige schriftelijke details geven, aangaande de
veiligheid en andere regelgeving van toepassing op de werkplek en relevant
voor het werk dat verricht dient te worden onder de Overeenkomst;
h. De klant zal een gedetailleerd logboek aanhouden waarin de
functionaliteit, gebruik, en veiligheid van het machinepark wordt
genoteerd.
9. Beëindiging van de Overeenkomst
Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, voor de
afgesproken expiratiedatum, door middel van het aan de andere partij
overhandigen van de geschreven beëindigingverklaring. De overeenkomst
zal, daarna, na verloop van zes (6) maanden een einde nemen, te rekenen
vanaf de datum dat een dergelijke verklaring was ontvangen door de niet
beëindigende partij. Ieder der partijen zal gerechtigd zijn de overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij instaat van faillissement
verkeert of insolvent is verklaard.
10. Overdraagbaarheid
De klant mag deze overeenkomst niet overdragen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijk instemming van SKF. SKF mag deze overeenkomst overdragen
aan een ander bedrijf binnen de SKF Groep.

5. Dienstverlening en reparaties door SKF
11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
SKF zal alle onderdelen van het machinepark controleren, inspecteren en
voorzover noodzakelijk, testen teneinde het machinepark in een goede
conditie te houden, en zal met name de conditie controleren van alle lagers
en alle daaraan gerelateerde onderdelen van genoemd machinepark. In het
geval dat lageronderdelen of delen van het machinepark versleten raken of
een andere wijze kapot zijn of beschadigd raken, zal SKF het
lageronderdeel dan wel onderdelen repareren of vervangen, en het
machinepark herstellen in een goede conditie. SKF's verplichtingen uit
hoofde van deze overeenkomst zijn bij uitstek beperkt tot het professioneel
competent onderhoud en service van alle lagers en lagergerelateerde
onderdelen van het machinepark van de klant en, verder, dat SKF zich niet
kan uitlaten omtrent en geen uitspraken kan doen inzake beloften, garanties
of waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, in het geval dat dergelijk
machinepark defect raakt of niet bruikbaar is om redenen die niet
gerelateerd zijn aan de prestaties van lagers.

Deze overeenkomst zal worden geregeerd door, en worden geïnterpreteerd
op basis van de wetgeving zoals van kracht in het land waar SKF zijn
kantoor heeft gevestigd. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst
zal uitsluitend worden beslecht door middel van arbitrage onder de
arbitrage regels van de Internationale Kamer van Koophandel door een of
meer arbiters benoemd in overeenstemming met de genoemde regels. De
plaats van arbitrage zal zijn de plaats waar SKF zijn kantoor heeft
gevestigd.
12. Binding voor de partijen
Deze overeenkomst zal bindend zijn voor en zal ten voordele dienen voor
de partijen en hun respectieve rechtsopvolgers dan wel juridische
vertegenwoordigers.

6. Onderaanneming

13. Beëindiging ingeval van wezenlijke contractbreuk

SKF mag, van tijd tot tijd, ieder onderdeel van het werk dat voltooid moet
worden onder deze overeenkomst in onderaanneming geven dan wel
delegeren.

In het geval van een wezenlijk contractbreuk door een van de partijen, zal
de andere partij het recht hebben deze overeenkomst te beëindigen door
middel van een schriftelijke mededeling waarin de details en de datum van
de beweerde breuk worden vermeld. Indien de breuk niet wordt hersteld
binnen dertig (30) dagen na een voornoemde mededeling, zal de partij die
de breuk aan de orde stelt het recht hebben deze overeenkomst te
beëindigen door middel van een daarop volgende schriftelijke mededeling
aan de andere partij en deze overeenkomst zal dan ten einde lopen per de
datum van die volgende schriftelijke mededeling, en zal daarna

7. De enige leverancier van diensten
De klant zal geen onderhoudsdiensten uitvoeren of door een andere partij
laten uitvoeren, welke volgens deze overeenkomst door SKF moeten
worden uitgevoerd, tenzij SKF voorafgaand schriftelijk toestemming heeft
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onmiddellijk geen enkele rechtskracht meer hebben zonder verdere
gevolgen. Voorzover de beëindiging van deze overeenkomst wordt
ingeroepen door SKF, in overeenstemming met de voorwaarden van deze
clausule, zal een dergelijke beëindiging geen beperking inhouden dan wel
iedere verdere actie of schadeclaim of andere juridische stappen uitsluiten,
die voor SKF beschikbaar zijn vanwege de contractbreuk van de klant,
noch zal een dergelijke beëindiging door SKF op enigerlei manier de
wettige invordering verhinderen van alle nog openstaande saldi en
openstaande rekeningen verschuldigd door de klant aan SKF voor
verleende diensten.
14. Uitsluiting van garantie
Dit is een commerciële overeenkomst tussen bedrijven, en bijgevolg, zijn
ALLE GARANTIES JEGENS CONSUMENTEN, UITDRUKKELIJK
DAN WEL IMPLICIET, UITDRUKKELIJK DOOR SKF ONTKEND EN
UITGESLOTEN TOT DE VOLLE OMVANG ZOALS DOOR DE WET
IS TOEGESTAAN. DIT IS EEN OVEREENKOMST VOOR DE
COMMERCIËLE VERKOOP VAN DIENSTEN, en de overdracht van
goederen door SKF aan de klant is ondergeschikt aan dat commerciële doel.
Dit is niet een contract voor de verkoop van goederen en dus het kan niet
als zodanig worden geïnterpreteerd door wat voor rechtbank, arbitrage,
overheidsinstantie of juridisch tribunaal dan ook.
15. Beperking van aansprakelijkheid
15.1 Indien SKF niet in staat blijkt onderhoudsdiensten uit te voeren in
overeenstemming met de overeenkomst, zal de klant SKF per omgaande
schriftelijk informeren, met een gedetailleerde omschrijving van de
defecten waarover wordt geklaagd, en SKF zal prompt een inspectie
uitvoeren en, op kosten van SKF, de defecten in de lagers, lager
componenten en het daarbij behorende deel van het machinepark repareren,
zoals tijdens dergelijke inspectie gevonden. De verplichtingen van SKF
onder de overeenkomst zullen zich niet uitstrekken tot defecten, welke voor
rekening zijn van de klant, die niet voldoet aan de instructies door SKF
gegeven, of welke zijn veroorzaakt door onjuist of abnormaal gebruik of
door gebeurtenissen buiten de controle van SKF. SKF ZAL NIET
AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT, OF JEGENS IEDERE
ANDERE BELANGHEBBENDE OPVOLGER OF KLAGENDE DERDE
PARTIJ, VOOR IEDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE,
INDIRECTE SCHADE, VERLIES OF KOSTEN, VAN WAT VOOR
BEDRAG DAT OOK, DAT MOGELIJKERWIJS VERBAND HOUDT
MET DEZE OVEREENKOMST OF IN VERBAND STAAT MET DE
DIENSTEN DOOR SKF VERLEEND ONDER DE VOORWAARDEN
VAN DEZE OVEREENKOMST. SKF'S VOLLEDIGE EN
EXCLUSIEVE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET NIET VOLDOEN
AAN DEZE OVEREENKOMST ZAL NADRUKKELIJK BEPERKT
ZIJN TOT DE KOSTEN VAN REPARATIE, OF INDIEN
NOODZAKELIJK DE VERVANGING, VAN ALLE VERSLETEN OF
DEFECTE LAGER COMPONENTEN IN HET MACHINEPARK VAN
DE KLANT, VOLDOENDE OM DE NORMALE WERK CONDITIE
VAN EEN DERGELIJK MACHINEPARK WEER TE HERSTELLEN.
15.2 Indien SKF de klant van advies dient of assistentie verleent
betreffende producten, systemen of werkzaamheden welke niet vereist zijn
overeenkomstig de overeenkomst, zal het verschaffen van een dergelijke
advies of assistentie geen enkele aansprakelijkheid betekenen voor SKF, al
dan niet uit hoofde van een overeenkomst, garantie, schadeloosstelling,
onrechtmatige daad of wat voor andere titel dan ook.
15.3 IN GEEN GEVAL, HETZIJ ALS RESULTAAT VAN
CONTRACTBREUK, HETZIJ AANSPRAKELIJKHEID UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, EN HETZIJ ONTSTAAN VOOR OF NA
DE VOLTOOIING VAN SKF'S VERPLICHTINGEN ONDER DE
OVEREENKOMST, ZAL SKF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE
KLANT VOOR IEDER VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF
INDIRECT, VEROORZAAKT DOOR HET NIET BESCHIKKEN OVER
OF GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE WERKPLEK, VERLIES
VAN HET GEBRUIK VAN DE WERKPLEK OF MACHINEPARK VAN
DE KLANT, GEMISTE WINSTKANSEN, GEMISTE VOORRAAD OF
KOSTEN VOOR GEBRUIK, SCHADE VAN DE VOORRAAD,
KOSTEN VAN AANGEKOCHTE OF VERVANGENDE KRACHTEN,
RENTELASTEN OF KAPITAALSLASTEN, GEMISTE ZAKELIJKE
KANSEN VOOR DE KLANT OF CLAIMS VAN EEN DERDE PARTIJ
INGESTELD JEGENS DE KLANT, INHOUDENDE DE
UITDRUKKELIJKE UITSLUITING VAN IEDERE SOORT VAN
GEVOLGSCHADE, EN WAT VOOR SCHADEACTIES DAN OOK TOT
DE VOLLE OMVANG VOORZOVER EEN DERGELIJKE
UITSLUITING WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
16. Schadevergoeding
De klant zal SKF schadeloosstellen voor alle kosten en schade betaald of te
betalen door SKF aan een derde partij als gevolg van het feit dat SKF
onderhoudsdiensten aan de klant verricht onder de overeenkomst, tenzij
dergelijke kosten en schades verschuldigd zijn vanwege het feit dat SKF in

hoge mate verwijtbaar heeft gehandeld.
17. Vertrouwelijke informatie
Alle vertrouwelijke informatie die beschikbaar is gesteld door de partijen of
beschikbaar komt aan de partijen uit hoofde van de overeenkomst, of de
samenwerking op basis van de overeenkomst, zal volstrekt vertrouwelijk
worden behandeld door de ontvangende partij gedurende de duur van de
overeenkomst en gedurende een periode van drie (3) jaren daarna.
Informatie zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd (1) voorzover de
informatie publiekelijk bekend is of wordt, niet door toedoen van dan wel
nalatigheid van de partij die de informatie ontvangt, (2) welke rechtmatig
publiek is gemaakt door een derde partij of (3) welke reeds bekend is bij de
ontvangende partij en niet op basis van vertrouwelijkheid is ontvangen van
de andere partij voor de datum van de overeenkomst.
18. Overmacht
Het is overeengekomen en begrepen en het is de bedoeling van de partijen
dat SKF niet aansprakelijk is voor: (1) wat voor een verlies dan ook; (2)
schade, inclusief gevolg en bijkomende schades; (3) detentie; (4) vertraging
of het niet in staat zijn om geheel dan wel deels te presteren als gevolg van
oorzaken buiten de controle van SKF, inclusief maar niet beperkt tot "acts
of God", handelen of nalaten van de klant, brand, stakingen, onrust, oproer,
embargo's, vertragingen bij het vervoer, het niet instaat zijn om voorraden
te verkrijgen. Vertragingen of het niet in staat zijn om te presteren,
waarvoor deze clausule een excuus biedt, brengen niet met zich mee dat
betaling uitgesteld kan worden van wat voor bedrag verschuldigd in deze
aan ieder der partijen.
19. De geldigheid van de bepalingen
Ingeval één of meer clausules in deze overeenkomst voor wat voor reden
dan ook niet geldig zijn, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de
overige bepalingen en deze overeenkomst zal van kracht blijven alsof
dergelijke niet geldige bepalingen geen onderdeel van de overeenkomst
waren geweest.
20. Volledigheid van de overeenkomst - in de plaats stelling van eerdere
afspraken
Deze overeenkomst bevat de gehele en uitsluitende overeenkomst van de
partijen en het is de bedoeling van de partijen dat deze overeenkomst de
contractuele verplichtingen van de partijen met betrekking tot het
machinepark van de klant volledig bepaalt. DEZE OVEREENKOMST
KOMT DERHALVE IN DE PLAATS VAN EN MAAKT IEDERE
EERDERE GESCHREVEN DAN WEL MONDELINGE AFSPRAAK
TERZAKE ONGELDIG. Iedere wijziging van deze overeenkomst,
inclusief iedere aanpassing of aanvulling van het machinepark waarvoor
diensten worden verleend, moet schriftelijk worden bevestigd, met daarbij
duidelijk de wijze van aanpassing, en getekend door beide partijen.

