ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR GROTH CORPORATION,
HIERNA TE NOEMEN "DE ONDERNEMING"

Deze Algemene voorwaarden en bepalingenzijn van toepassing op de producten in het aangehechte document en op alle producten die worden
geproduceerd en geleverd door Groth Corporation en mogen niet worden aangepast tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
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EXPORTVERKLARING - De Klant dient alle van toepassing zijnde Amerikaanse exportwetten en voorschriften na te leven en mag geen technische gegevens of informatie, of producten op basis daarvan,
die hij ontvangt van de Onderneming exporteren of herexporteren naar enig land of entiteit waar naartoe
verzending of communicatie verboden is conform de bovengenoemde wetten of voorschriften, tenzij
hiervoor goedkeuring is verkregen van de Amerikaanse overheid.
De Koper erkent dat het product/de producten die zijn gekocht onderhevig kunnen zijn aan de
regelgeving en voorschriften van de 'Export Administration Regulations' (15 C.F.R. 700-799), van de
'International Traffic in Arms Regulations' (ITAR) (22 C.F.R. 120-130) of van het 'Office of Foreign Assets
Control' (OFAC) (31 C.F.R. 500-598) van de Amerikaanse overheid. De Koper stemt ermee in om dergelijke
wetten en voorschriften met betrekking tot de export, herexport, wederverkoop of beschikking van
producten volledig na te leven en zal de producten en bijbehorende technische gegevens niet direct of
indirect exporteren naar enig eindbestemmingsland, enige persoon of enige entiteit in strijd met de
Amerikaanse 'Export Administration Regulations' (EAR) van het Amerikaanse Ministerie van Economische
Zaken, of het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (ITAR), het Amerikaanse Ministerie van
Financiën (OFAC) en enige andere van toepassing zijnde exportwetten en -voorschriften.
In het bijzonder stemt de Koper er voorts mee dat deze de producten niet zal exporteren, herexporteren,
wegvoeren of overdragen:
• in een land, naar een inwoner van een ander land, of naar een land waarvoor de Verenigde staten een
handelsembargo heeft ingesteld;
• of naar iemand die is opgenomen in de lijst met 'Specially Designated Nationals', de 'Table of Denial
Orders' en de 'Entity List' van de Amerikaanse overheid, of enige andere overheidslijst;
• of naar iemand die betrokken is bij de productie en/of verspreiding van wapens of
massavernietigingswapens of andere militaire afweermechanismen die in strijd zijn met in de VS van
toepassing zijnde wetten. Voor bepaalde producten en technologieën van de onderneming 'voor
tweeërlei gebruik' zijn mogelijk exportlicenties nodig van het 'Bureau of Industry and Security' (BIS) van
het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en/of lokale, nationale regelgevende instanties die
de export van producten en technologie voor tweeërlei gebruik vanuit de Verenigde Staten reguleren,
en/of het Amerikaanse Ministerie van Energie, de Amerikaanse 'Nuclear Regulatory Commission', de
'Directorate of Defense Trade Controls' van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (ITAR),
en/of een andere lokale, nationale regelgevende instantie op het gebied van defensie.
• door de producten te kopen en/of gebruiken erkent en garandeert de Koper dat de EINDGEBRUIKER
zich niet bevindt of het EINDGEBRUIK niet plaatsvindt in, of onder het beheer is van, of inwoner is van,
een dergelijk land, niet staat vermeld op een dergelijke lijst of betrokken is bij dergelijke activiteiten
zonder eerst goedkeuring of een licentie te ontvangen van de betreffende Amerikaanse
overheidsinstantie.
STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN - Betalingstermijnen zijn netto 30 dagen af-fabriek, Stafford,
Texas, of zoals bepaald door de Onderneming.
OFFERTES - Offertes zijn geen aanbiedingen die afhankelijk zijn van de acceptatie van de koper, maar zijn
informatie waarop de koper zijn aankooporder kan baseren. Offertes zijn tot dertig (30) dagen na de
uitgiftedatum geldig.
ORDERS - Alle orders zijn afhankelijk van acceptatie door een vertegenwoordiger van de Onderneming en
worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van de staat Missouri. Deze
voorwaarden, als onderdeel van het daaruit voortkomend contract, zijn volledig en vervangen enige
andere voorwaarden die eventueel eerder zijn opgesteld door de klant of de Onderneming.
Toevoegingen aan of wijzigingen op deze voorwaarden moeten schriftelijk worden goedgekeurd door een
vertegenwoordiger van de Onderneming.
TEKENING TER GOEDKEURING - De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijs en/of levering
van een order te wijzigen als de klant de tekeningen die ter goedkeuring zijn gestuurd niet binnen 4
weken na ontvangst terugstuurt.
VERSNELDE LEVERINGEN -Kosten voor versnelde levering worden per order berekend. Versnellingskosten
volgens het kostenschema van de onderneming.
INSPECTIE - Alle kosten voor inspectie door een derde zijn de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij
specifiek schriftelijk anders is overeenkomen.
FACTUUR - De Onderneming stuurt een factuur. Orders moeten geadresseerd worden aan de
Onderneming, t.a.v. onze geautoriseerde verkoopvertegenwoordiger voor uw regio.
BELASTINGEN - Alle belastingen, invoerrechten en/of heffingen die worden opgelegd voor de verkoop,
het gebruik, de aankoop, levering, opslag, het verbruik of transport van de producten die hierbij worden
besteld, zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en vormen extra kosten die niet zijn opgenomen in de
prijzen in de offerte.
VERPAKKEN EN VERZENDEN - De Onderneming bepaalt de beste methode voor de levering van
producten, tenzij de Klant de Onderneming heeft voorzien van verzendingsinstructies voordat de
Onderneming het verpakken en verzenden heeft voltooid. Verzendschema's zijn gebaseerd op
verwerkingstijden, beschikbaarheid van materialen en arbeidsomstandigheden. De Onderneming is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of te laat leveren volgens het schema. De onderneming
behoudt zich het recht voor om verzend-, verpakkings- en verwerkingskosten toe te voegen aan
orders.De levertijd gaat niet eerder in dan zodra er overeenstemming is bereikt met betrekking tot
betalingsvoorwaarden, de tekeningen zijn goedgekeurd (indien nodig) en de Aankooporder van de Klant
is ontvangen met volledige opdracht tot productie. Indien de koper niet voldoet aan de
betaalverplichtingen, heeft de Onderneming het recht alle of een deel van de zendingen te weigeren.
RETENTIE - De Onderneming accepteert geen retentieclausules op orders,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen en ondertekend door een vertegenwoordiger van de Onderneming.
WIJZIGINGEN OF ANNULERING - Wijzigingen aan specificaties door de Klant worden de Klant in rekening
gebracht om eventuele kosten voor materiaal, arbeid en verwerking te dekken.Er geldt een
annuleringsvergoeding die gelijk is aan 100% van de verkoopprijs van het geannuleerde deel van de
order.
MINIMAAL FACTUURBEDRAG - $50,00 voor alle orders.
GERETOURNEERD MATERIAAL - Een product mag niet geretourneerd worden aan de Onderneming
zonder een Retour Materiaal Autorisatie (RMA)-nummer dat is verstrekt door de Verkoper. Zendingen
waarvoor de kosten voor de ontvanger zijn, worden door de fabriek van de Onderneming niet
geaccepteerd, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
VERWERPING VAN GEVOLGSCHADE - In geen enkel geval is de Onderneming aansprakelijk voor enige
onbedoelde, indirecte, bijzondere schade of gevolgschade als gevolg van of in verband met het gebruik of
misbruik van de producten die hierbij worden verkocht of de hierin beschreven prestatie van de
Onderneming, waaronder onder andere ingediende claims voor schadevergoeding voor buiten gebruik
zijn, winstderving en/of letsel aan personen of schade aan eigendommen.
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16) BEPERKTE GARANTIE - Producten van de Onderneming hebben een beperkte garantie met betrekking tot
gebreken in uitvoering en materiaal voor een periode van één (1) jaar na de datum op de factuur. In geen
enkel geval overschrijdt de aansprakelijkheid van de Onderneming met betrekking tot enig(e) product(en)
verstrekt door de Onderneming de kosten die door de Klant zijn betaald aan de Onderneming voor een
dergelijk product/dergelijke producten. Het enige verhaal vanwege een defect product of eventuele
andere tekortkoming in de prestatie ervan waarop de Klant recht heeft, is reparatie of vervanging van het
defecte product dat is verstrekt door de Onderneming en dat op kosten van de Klant retour is gezonden
naar de fabriek van de Onderneming. DE KLANT BEGRIJPT DUIDELIJK DAT DE BOVENSTAANDE
MOGELIJKHEID TOT VERHAAL DE ENIGE IS WAAROP DE KLANT RECHT HEEFT. MET UITZONDERING VAN
ZOALS HIERBOVEN SPECIFIEK VERMELD, BESTAAN ER GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
WAARONDER ONDER ANDERE EVENTUELE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK.
17) PATENTSCHENDING - Mochten de tekeningen of specificaties van de Klant een schending of vermeende
schending van een patent of handelsmerk inhouden, dan is de Onderneming op geen enkele manier
aansprakelijk voor enige claims of schade als gevolg van deze schending. De Klant stemt er hierbij mee in
om de Onderneming te beschermen tegen, verdedigen tegen en vrijstellen van eventuele en alle claims
en schadevergoedingen als gevolg van een dergelijke schending of vermeende schending.
18) TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE - Deze voorwaarden en bepalingen zijn opgesteld in
overeenstemming met de wetten van de Amerikaanse staat Missouri en de wetten van de Verenigde
Staten die van toepassing zijn, zonder rekening te houden met principes inzake strijdigheid van
wetgeving. De Klant en de Onderneming komen onherroepelijk en onvoorwaardelijk overeen dat bij een
eventueel proces, eventuele rechtszaak of enige andere juridische procedure (a) deze moet worden
voorgelegd aan de rechtbank van Liberty, Missouri, VS; (b) deze moet overeenstemmen met de
exclusieve jurisdictie van deze rechtbank en (c) deze afstand doet van ieder bezwaar tegen verhuizing van
deze rechtbank.
19) BEPERKTE PRODUCTGARANTIE - Uitsluitend de voorwaarden van de Beperkte productgarantie zijn van
toepassing op aankooporders die worden geaccepteerd door de Onderneming.
A.
De Verkoper garandeert gedurende een periode van twaalf (12) maanden dat de producten zijn
geproduceerd door de Verkoper en zijn geproduceerd in overeenstemming met gepubliceerde
specificaties en vrij zijn van defecten in de materialen en/of gebreken in de uitvoering. De Verkoper
repareert of vervangt, indien mogelijk, eventuele producten die intact zijn geretourneerd aan de
fabriek, met de transportkosten vooraf betaald, waarvan de Verkoper bij inspectie vaststelt dat deze
materiaalgebreken of gebreken in de uitvoering vertonen. Het bovenstaande vormt de enige
mogelijkheid tot verhaal voor enige schending van de garantie van de Verkoper.
B.
ER BESTAAN GEEN AFSPRAKEN, OVEREENKOMSTEN, VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF
IMPLICIET (WAARONDER VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL MET BETREKKING TOT
PRODUCTEN), TENZIJ DIT WORDT GESPECIFICEERD IN HET VERKOOPCONTRACT. DIT CONTRACT
VERMELDT DE VOLLEDIGE VERPLICHTING VAN DE VERKOPER.
De Verkoper geeft geen garanties, hetzij expliciet of impliciet, behalve zoals vermeld in dit document,
waaronder onder andere garanties op verhandelbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of gebruik, of tegen schending van enig productpatent. In geen enkel geval is de Verkoper
aansprakelijk voor enige directe, onbedoelde of gevolgschade van enige aard, of verliezen of onkosten
als gevolg van een defect nieuw product of het gebruik van een dergelijk product, waaronder
schadevergoedingen voor tijdsverlies, ongemak of het buiten gebruik zijn van een dergelijk product.
C.
De oorspronkelijke Producent is als enige verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling, levering,
productie en prestatie van diens producten ingevolge hiervan en de bescherming van zijn handelsnaam
of -namen, indien van toepassing. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor producten die zijn
aangepast of gewijzigd door diens agent of klant, of enige andere derde partij. Alle dergelijke
aanpassingen of wijzigingen aan producten die worden verkocht door de Verkoper ingevolge hiervan,
maken de beperkte productgarantie ongeldig en nietig.
D.
De onderneming is niet verantwoordelijk voor producten die zijn aangepast of gewijzigd door de Klant
of enige andere derde partij. Alle dergelijke aanpassingen of wijzigingen aan producten die worden
verkocht door de Onderneming ingevolge hiervan maken de beperkte productgarantie ongeldig en
nietig. De Onderneming is niet verplicht de producten te produceren, verkopen of leveren of daarmee
door te gaan.
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