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Abion Instruments is opgericht in 1991 en houdt zich sindsdien bezig met electronica-engineering in brede
zin. Om de continuïteit van onze organisatie te kunnen waarborgen zijn onderstaande algemene handelsen leveringsvoorwaarden opgesteld.
1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij
Albion Instruments (hierna: leverancier) goederen en/of diensten levert aan de koper/opdrachtgever
(hierna: cliënt).
1.2. Als enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval niet van toepassing blijkt te zijn,
dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eventuele inkoopvoorwaarden van
cliënt zijn niet van toepassing, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
1.3. Indien cliënt meerdere rechtspersonen vertegenwoordigt, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot
nakoming van de aangegane verplichtingen.
2. Prijs en betaling
2.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege zijn
opgelegd.
2.2. De door leverancier uitgeschreven facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan, tenzij anders
overeengekomen.
2.3. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen bovenstaande termijn heeft voldaan, zal cliënt over
het openstaand bedrag de wettelijke rente (art. 119a, boek 6 van het BW) verschuldigd zijn. Indien cliënt
ook na een betalingsherinnering in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. De hieraan
verbonden kosten zullen onverminderd voor rekening zijn van cliënt.
2.4. Als de kredietwaardigheid van cliënt hiertoe aanleiding geeft, kan leverancier nadere zekerheid
verlangen, bij gebreke waarvan de uitvoering van de opdracht mag worden opgeschort.
3. Geheimhouding
Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van cliënt waarvan hij weet, of kan
aannemen, dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de
opdracht.
4. Eigendom en rechten
Alle aan cliënt geleverde zaken en diensten blijven eigendom van leverancier, tot deze volledig zijn
betaald.
5. Intellectueel eigendomsrecht
Het intellectueel eigendom van de door leverancier geleverde zaken blijft bij leverancier. Bij dit eigendom
is inbegrepen auteursrecht en aanverwante rechten. Het is aan cliënt niet toegestaan de door leverancier
geleverde apparatuur, programmatuur of documenten te kopiëren of zonder toestemming te verhandelen.
6. Overdracht rechten
Cliënt is niet gerechtigd om rechten en plichten, voortvloeiend uit deze voorwaarden, aan derden over te
dragen zonder uitdrukkelijke overeenstemming met leverancier.
7. Medewerking door cliënt
7.1. Cliënt dient tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en
middelen te verschaffen en alle benodigde medewerking te verlenen.
7.2. Cliënt is verantwoordelijk voor een zinvol en veilig gebruik van de door leverancier geleverde
apparaten en diensten.
7.3. Als voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijke gegevens niet volledig en tijdig door cliënt ter
beschikking worden gesteld, heeft leverancier het recht tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst. De eventueel daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht.
8. Termijn aflevering
De door leverancier genoemde levertermijnen is indicatief en vastgesteld op basis van beschikbare
informatie. Mocht door omstandigheden deze termijn worden overschreden, dan zal leverancier cliënt

hiervan op de hoogte stellen. Het overschrijden van een levertermijn brengt leverancier echter niet in
verzuim.
9. Beëindiging van een overeenkomst
9.1. Een aangegane overeenkomst kan uitsluitend worden ontbonden na deugdelijke schriftelijke
ingebrekestelling.
9.2. Indien cliënt op het moment van ontbinding al goederen of diensten heeft ontvangen, kan ontbinding
uitsluitend plaatsvinden voor het deel dat door leverancier nog niet is geleverd of uitgevoerd.
9.3. Bedragen die door leverancier voor de datum van ontbinding zijn gefactureerd blijven onverminderd
verschuldigd.
9.4. Indien cliënt in staat van faillisement wordt verklaard, kan leverancier zonder rechterlijk tussenkomst
de overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk beëindigen.
10. Risico
Het risico op beschadiging of verlies van door leverancier geleverde apparatuur gaat over op cliënt zodra
deze de feitelijke beschikking krijgt over deze apparatuur.
11. Aansprakelijkheid van leverancier
11.1. Leverancier aanvaardt alleen wettige verplichtingen tot schadevergoeding.
11.2. Leverancier verklaart zich niet ontvankelijk voor claims die betrekking hebben op gevolgschade in
verband met het onjuist functioneren, het ondeskundig gebruik of de uitgestelde levering van de
apparatuur of diensten.
11.3. Leverancier is gevrijwaard van de wettelijke productaansprakelijkheid verbonden aan producten die
door leverancier in opdracht van cliënt zijn ontworpen, gefabriceerd, gerepareerd of getest.
12. Overmacht
12.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van verplichtingen als hij daartoe wordt
gehinderd door overmacht.
12.2. Indien de overmacht langer dan 90 dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Het op dat moment reeds geleverde of gepresteerde zal naar
evenredigheid worden afgerekend, zonder dat de partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen leverancier en cliënt is het geldige Nederlands- dan wel Europees recht
van toepassing.
14. Productspecificaties
14.1. In het geval van een ontwikkelwerk dienen beide partijen vooraf schriftelijk een volledige
productspecificatie te hebben vastgelegd. Ook moet vooraf zijn vastgelegd wat de omvang is van de
opdracht en wat de aflevercondities van de dienst zullen zijn. Voor de juistheid, volledigheid en
toepasbaarheid van deze specificaties is en blijft cliënt verantwoordelijk.
14.2. Leverancier is gerechtigd de juistheid van de beschikbaar gestelde gegevens te onderzoeken en bij
het constateren van onvolkomenheden de werkzaamheden in overleg op te schorten, tot deze
onvolkomenheden zijn weggenomen.
15. Wijzigingen of meerwerk
Indien leverancier op verzoek van cliënt materiaal en/of diensten levert in aanvulling op een eerder
aangegane overeenkomst, dan zullen de hiermee verbonden kosten worden berekend volgens het
gangbare tarief.
16. Retourzendingen
Het in ontvangst nemen van een retourzending impliceert in geen enkel geval een erkenning van het door
de retourzender gemelde bezwaar.
17. Garantie
Voor de door leverancier gefabriceerde apparatuur geldt een garantietermijn van 2 jaar, tenzij anders
gespecificeerd. Binnen de garantietermijn zal elk spontaan defect aan de apparatuur kosteloos worden
verholpen. Deze garantie vervalt indien een defect geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door onjuist
gebruik of als er sprake is van een relevante beschadiging. Ook vervalt de garantie als door cliënt
wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht.
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