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Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden 

 
1. Levertijden en Voorwaarden 

a. Levertijden worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid gegeven maar zijn niet 
gegarandeerd. De klant heeft onder geen beding recht op schadevergoeding of het recht de 
order te annuleren, bij het niet nakomen van de genoemde levertijden. 

b. De genoemde levertijden zullen altijd afhangen van het tijdig verkrijgen van alle benodigde 
informatie, definitieve instructies of goedkeuringen van de klant. Veranderingen door de klant 
van ontwerpen, specificaties of hoeveelheden, kunnen resulteren in een vertraging van de 
aflevertijden en een aangepaste prijsstelling. 

c. Het verzaken van de klant om goederen en of diensten af te nemen of om tijdig betaling hiervan 
te doen, geeft AE Industries het recht om het contract dan wel de overeenkomst met de klant te 
ontbinden. 

d. AE Industries zal zich te allen tijden inspannen om te voldoen aan redelijke verzoeken van de 
klant voor uitstel van levering, echter AE Industries is onder geen beding verplicht om aan deze 
verzoeken te voldoen. Wanneer levering afwijkt van de gemaakte afspraken, zullen alle 
gemaakte kosten en uitgaven, verhoogd met een toeslag voor opslag en transport, aan de klant 
worden doorberekend. 

e. De klant is verantwoordelijk voor het regelen van alle in- en uitvoerpapieren en toelatingen. 
f. De klant is verantwoordelijk voor alle taken, tarieven, belastingen en andere door buitenlandse 

overheden opgelegde vergoedingen en betalingen. 
g. AE Industries levert al haar goederen EX Works (volgens Incoterms 2020) en voor alle transacties 

gelden de op 16 april 2010, onder nummer 29/210, ter Griffie van de Arrondissementsbank te 
Den Haag gedeponeerde “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en 
electrotechnische industrie”. 

h. Uw ingezonden order wordt door ons pas als order geactiveerd na controle en acceptatie. 
i. Mits anders wordt opgegeven zijn deze condities ook geldig bij volgende aanbiedingen. 

 
2. Betalingsvoorwaarden 

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen volledig en vooraf te worden 
voldaan. 

b. Het is aan AE Industries de keus om elke zending apart te factureren. 
c. Geen enkel geschil uit hoofde van de overeenkomst, of vertragingen waar AE Industries geen 

invloed op heeft, kunnen aanleiding geven tot een niet tijdige betaling van de klant. 
d. In het geval van een wanbetaling van de klant is AE Industries gerechtigd, zonder afbreuk te 

doen aan enig ander recht of rechtsmiddel, om verdere leveringen op te schorten en de 
rentelast over alle uitstaande bedragen te verhogen tegen een tarief van 8% per jaar boven op 
de Euribor, welke gedefinieerd is door de Europese Centrale bank. 

 
3. Prijsstellingen 

a. Alle door AE Industries geoffreerde en berekende prijzen zijn netto en in Euro’s. 
b. Grondstofprijzen en internationale valutakoersen zijn onderhevig aan dagelijkse 

schommelingen. Ingeval hierin drastische veranderingen voorkomen, behoudt AE Industries het 
recht voor om dienovereenkomstig haar prijzen of voorwaarden aan te passen. 

c. Offertes uitgebracht door AE Industries verliezen hun geldigheid 30 dagen na offertedatum. 
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4. Eigendomsoverdracht 

a. De eigendomsoverdracht naar de klant zal niet eerder geschieden totdat alle betalingen, welke 
betrekking hebben op de te leveren order, volledig zijn ontvangen door AE Industries. 

 
5. Reclamaties 

a. De klant kan geen aanspraak maken op tekorten of gebreken bij inspectie, tenzij: 
1. de klant inspecteert de goederen binnen vijf werkdagendagen na aankomst in haar 

gebouwen en 
2. een schriftelijke klacht wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen 

ingediend bij AE Industries. 
3. AE Industries is in de gelegenheid gesteld de goederen te inspecteren en de klacht te 

onderzoeken, voordat de goederen zijn gebruikt. 
b. Wanneer een klacht niet gemeld is bij AE Industries volgens bovenstaande procedure, zullen de 

goederen gezien worden als levering volgens contract. De klant zal aan zijn verplichtingen van 
het contract dienen te voldoen en de betalingscondities na te leven welke hierin staan vermeld. 

c. Omdat de leveringen Ex Works (Incoterms 2020) zijn is AE Industries op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor de levering van de goederen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
claims wegens verlies of beschadiging. De klant dient hierbij in contact te treden met de 
vervoerder. 


