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1. DEFINITIES 

1.1 In deze voorwaarden: 
- Voorwaarden: dit document. 
- AAE: AAE B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in 
Eindhoven, Nederland met KvK-nummer 17037842, en gevestigd te 
Grasbeemd 2, Helmond, Nederland, en elk bedrijf waarover zij 
zeggenschap heeft. 
- Goederen en Diensten: respectievelijk de goederen en diensten of elk 
daarvan, beschreven in de Order. 
- Order: de aankoopbestelling, inclusief elke schriftelijke wijziging 
daarvan, voor de levering van Goederen en/of de levering van Diensten 
- Prijs: de prijs van de Goederen en/of Diensten zoals vermeld in de 
Order. 
- Verkoper: de persoon, firma of onderneming die als zodanig in de Order 
wordt genoemd als verantwoordelijk voor het leveren van de Goederen 
en/of Diensten- Leveranciershandleiding: het document dat wordt beheerd 
als een levend referentiedocument met een samenvatting van processen, 
procedures en parameters voor alle leveranciersgerelateerde 
onderwerpen zoals contractering, kwaliteit, logistiek, facturering, 
reserveonderdelen. 

2 AANBIEDINGEN 

2.1 Door AAE uitgebrachte aanvragen voor een aanbieding binden AAE niet. 

2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hebben de aanbiedingen 
van de Verkoper een geldigheidsduur van tenminste drie maanden na 
dagtekening van de aanbieding. 

2.3 De met een aanbieding en de onderhandelingen daarover gepaard 
gaande kosten, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van tekeningen, 
ontwerpen en monsters, zijn uitsluitend voor rekening van de Verkoper. 
Door Verkoper met de aanbieding meegezonden monsters, tekeningen, 
ontwerpen en/of andere materialen worden niet door AAE geretourneerd. 

3 AANVAARDING VAN DE ORDER   

3.1 Het volgende vormt de aanvaarding van de Order door de Verkoper onder 
deze Voorwaarden: (i) verstrekking door de Verkoper van de 
orderbevestiging van de Order, of (ii) het verzuim van de Verkoper om 
binnen 5 dagen na ontvangst op de Order te reageren, of (iii) de 
uitvoering van de Order. De aanvaarding van de Order impliceert 
aanvaarding door de Verkoper van deze Voorwaarden.  

3.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle Orders die door AAE 
online, via internet of andere elektronische middelen worden gedaan. 

4 FATALE TERMIJNEN 

4.1 Alle termijnen waarnaar in de Order wordt verwezen, zijn fatale termijnen. 
In het geval dat de Verkoper moeilijkheden verwacht bij het naleven van 
een leveringsdatum of een van zijn andere verplichtingen onder de Order, 
zal de Verkoper AAE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. In het 
bijzonder zal de Verkoper AAE onmiddellijk, schriftelijk, op de hoogte 
stellen van elke vertraging in de uitvoering van de Order, waarbij hij de 
gebeurtenissen vermelden die de vertraging veroorzaken en zal 
aangeven hoe lang de vertraging naar verwachting zal duren. 

4.2 De Verkoper is verplicht om AAE in geval van vertraging een plan van 
aanpak voor te leggen met maatregelen die de Verkoper zal nemen om 
de overschrijding van de levertijd en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk 
te beperken. De Verkoper zal het plan van aanpak na goedkeuring door 
AAE onmiddellijk uitvoeren. De kosten van de uitvoering van het plan van 
aanpak komen voor rekening van de Verkoper, tenzij de (dreigende) 
overschrijding van de levertijd het gevolg is van handelen of nalaten van 
AAE. 

5 LEVERING VAN GOEDEREN / VERLENING VAN DIENSTEN, 
HERPLANNING, ANNULERING 

5.1 De tijd en plaats van levering van de goederen zijn zoals gespecificeerd in 
de Order. Als Goederen niet worden geleverd in overeenstemming met de 
Order, is AAE niet aansprakelijk voor enige extra kosten die de Verkoper 
maakt voor het behandelen en afleveren van de Goederen op de juiste 
bestemming. Vervroegde uitvoering van de Order of een deel daarvan, 
evenals deelleveringen is niet toegestaan, tenzij schriftelijk goedgekeurd 
door AAE. Op de levering van de Goederen is de leveringsconditie DDP 
Helmond, Nederland (Incoterms 2020) van toepassing, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen door AAE. Aan de leveringsverplichting van 
de Verkoper is pas voldaan nadat de Goederen en de documentatie zoals 
vereist volgens de Order, inclusief vereiste kwaliteitskeurmerken, 
meetgegevens, certificaten, onderhoudsinstructies en handleidingen, zijn 
geleverd.  

5.2 Inontvangstneming van de Goederen door AAE houdt geen aanvaarding 
in. 

5.3 Het tijdstip en de plaats van levering van de Diensten zijn zoals 
gespecificeerd in de Order. Als Diensten onjuist worden geleverd, is AAE 
niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die de Verkoper maakt om 
de Diensten op een correcte manier af te handelen en te verlenen.  

5.4 Tenzij uitdrukkelijk door AAE in de Order aanvaard, is de levering van 
Goederen en/of het verlenen van Diensten eenmalig. Indien is 
overeengekomen dat de Goederen en/of Diensten in termijnen worden 
geleverd/uitgevoerd, wordt de Order geacht niet scheidbaar te zijn. 

5.5 AAE behoudt zich het recht voor om levering of leveringen van Goederen 
en/of Diensten of acceptatie van leveringen te allen tijde kosteloos op te 
schorten, voor zover en voor de periode die AAE nodig acht. 

5.6 AAE kan, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de Order geheel 
of gedeeltelijk annuleren. Als de Order wordt geannuleerd, is AAE alleen 
aansprakelijk voor betaling van door de Verkoper ter uitvoering van de 
Order gemaakte kosten zoals hieronder uiteengezet:  
a. Na ontvangst van een kennisgeving van annulering, zal de Verkoper de 
uitvoering van alle activiteiten met betrekking tot de geannuleerde order 
stop zetten en de Verkoper zal de instructies van AAE in de kennisgeving 
van annulering en eventuele daaropvolgende schriftelijke instructies 
naleven.  
b. De Verkoper dient een definitief voorstel voor vergoeding van kosten in 
binnen zestig (60) dagen na de kennisgeving van annulering. Daarbij 
geldt dat de Verkoper zijn kosten zoveel mogelijk dient te beperken door 
Goederen en/of onderdelen voor andere doeleinden te gebruiken en/of 
door bij toeleveranciers geplaatste orders te annuleren. In zijn voorstel 
geeft de Verkoper aan op welke wijze hij aan deze beperkingsplicht heeft 
voldaan. 
c. Het bedrag van de door AAE te betalen vergoeding kan een redelijke 
vergoeding voor winst op het geannuleerde deel omvatten. 
d. Indien de Verkoper niet binnen de in paragraaf (b) hierboven vermelde 
tijd een voorstel voor vergoeding van kosten indient, is de vaststelling van 
een billijke vergoeding door AAE beslissend. 

5.7 AAE heeft het recht om wijzigingen in de aard en omvang van de te 
leveren Goederen en Diensten van Verkoper te verlangen. Indien een 
door AAE verlangde wijziging naar het oordeel van de Verkoper gevolgen 
heeft voor de overeengekomen prijs, het tijdstip van levering of andere 
relevante omstandigheden, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging 
gevolg te geven, AAE hierover zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 10 
werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te 
informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van AAE onredelijk 
zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 

5.8 Aanpassing van prijs zal geschieden op basis van de in de Order 
vastgelegde eenheidsprijzen en tarieven, dan wel op basis van 
redelijkheid en de normen en uitgangspunten die aan de Order ten 
grondslag liggen.  

6 KWALITEIT, HOEVEELHEID EN BESCHRIJVING 

6.1 De Goederen zullen voldoen aan (i) de specificaties waarnaar wordt 
verwezen in de Order en de Leveranciershandleiding wat betreft 
hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving en andere informatie, of (ii) 
instructies gespecificeerd of bekend gemaakt aan de Verkoper, en (iii) alle 
toepasselijke veiligheidsnormen. 

6.2 De Verkoper verbindt zich jegens AAE om, binnen vierentwintig (24) 
maanden (of een uitdrukkelijk overeengekomen langere garantieperiode) 
vanaf de datum van ontvangst van de Goederen door AAE, alle gebreken 
in de Goederen die aan de Verkoper zijn gemeld onmiddellijk te repareren 
of, ter keuze van AAE, te vervangen, zonder kosten voor AAE.  

6.3 De Verkoper geeft aan AAE het voordeel van eventuele aanvullende 
garanties die zijn aan de Verkoper zijn verleend door de leveranciers van 
de Verkoper met betrekking tot de Goederen of Diensten. 

6.4 Indien de Order (mede) strekt tot het leveren van Diensten, zal dit 
geschieden op een professionele wijze met goed vakmanschap. De 
Verkoper zal de Diensten  uitvoeren met een voldoende dan wel 
overeengekomen aantal personen en hoeveelheid materialen, 
onderdelen, hulpmiddelen en uitrusting van daartoe geëigende dan wel 
overeengekomen kwalificaties respectievelijk kwaliteit. De Verkoper 
garandeert dat de Diensten zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de 
overeengekomen vereisten en dat het blijkens de Order beoogde 
resultaat zal worden bereikt.  
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Wat betreft het personeel dat de voornoemde Diensten verricht: Verkoper 
garandeert dat de arbeidsvoorwaarden die met haar personeel zijn 
overeengekomen marktconform zijn en voorts dat ten aanzien van haar 
personeel alle geldende wettelijke regelingen en regelingen bepaald bij 
collectieve arbeidsovereenkomst worden nageleefd. De in dit artikel 6 
genoemde garanties en aanspraken zijn in aanvulling op de rechten die 
AAE op grond van de wet ten dienst staan. 

6.5 Verkoper zal AAE twaalf (12) maanden van tevoren schriftelijk op de 
hoogte stellen in geval van ‘Obsolecense’ of ‘Einde levensduur’ van een 
product of een deel daarvan. Na ontvangst van deze kennisgeving kan 
AAE ervoor kiezen om de End of Life (EOL) -procedure te starten die een 
laatste koopoptie omvat. 

7 WERKEN OP DE LOCATIE - MILIEU - AUDIT 

7.1 De Verkoper controleert de kwaliteit van de uitvoering en levering van de 
Order in overeenstemming met de toepasselijke ISO 9001, 14001 of AS 
9100 norm of vergelijkbaar kwaliteitssysteem en rapporteert op verzoek 
van AAE over eventuele kwaliteitsproblemen. AAE kan een audit 
uitvoeren van het kwaliteitssysteem dat door de Verkoper wordt gebruikt. 
Ook kan AAE een onafhankelijke professionele derde partij vragen om 
een audit uit te laten voeren.  

7.2 De Verkoper, zijn werknemers, externe contractanten en onderaannemers 
zullen alle toepasselijke kwaliteits-, milieu-, gezondheids- en 
veiligheidswetten en -regelgeving respecteren en naleven bij de uitvoering 
van de Order. 

7.3 Indien de Verkoper de Order geheel of gedeeltelijk uitvoert op de locatie 
van AAE, zullen de Verkoper, zijn werknemers, externe contractanten en 
onderaannemers zich strikt houden aan de werkregels van AAE op locatie 
met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu en de instructies van 
AAE opvolgen. Een exemplaar van deze regels is op verzoek van de 
Verkoper verkrijgbaar. 

7.4 De Verkoper zal ervoor zorgen dat alle personen een identiteitsbewijs bij 
zich dragen en deze tonen op verzoek van de  contactpersoon van AAE 
voordat toegang wordt verkregen tot een AAE-site. 

7.5 De Verkoper zal bij de uitvoering van de Order elke verontreiniging van 
bodem, lucht of water vermijden en geluidsoverlast tot een minimum 
beperken. De Verkoper zal AAE onmiddellijk op de hoogte stellen als zich 
een incident op de AAE-site voordoet.  

8 AANVAARDING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 

8.1 AAE heeft het recht de Goederen aan inspectie en beproeving te 
onderwerpen. In elk geval waarin de Goederen (al dan niet geïnspecteerd 
of getest door AAE) niet voldoen aan de vereisten van de Order, heeft 
AAE het recht om dergelijke Goederen te weigeren. AAE zal de afkeuring 
aan de Verkoper meedelen onder opgave van de redenen voor de 
afwijzing en de Verkoper zal de afgekeurde Goederen bij AAE ophalen. 
De Verkoper zal, zonder een verlenging van de leveringstermijn te krijgen, 
de afgekeurde Goederen vervangen door Goederen die in alle opzichten 
in overeenstemming zijn met de Order. 

8.2 AAE heeft het recht om de resultaten van de Diensten te inspecteren en 
de Verkoper zal de onjuist of niet-volledig uitgevoerde Diensten kosteloos 
voor AAE corrigeren of opnieuw uitvoeren. 

9 EIGENDOM, TITEL EN RISICO  

9.1 De eigendom van en het risico met betrekking tot de Goederen gaat over 
op AAE bij levering van de Goederen in overeenstemming met de 
toepasselijke Incoterm, onverminderd enig recht van afkeuring dat AAE 
kan toekomen onder deze Voorwaarden of anderszins. Elk 
eigendomsvoorbehoud van de Verkoper wordt afgewezen. Indien AAE ter 
zake van door de Verkoper vervaardigde Goederen vooruitbetalingen 
heeft gedaan, zal de Verkoper op verzoek van AAE – door ondertekening 
van een door AAE over te leggen eigendomsverklaring - zorgen voor 
eigendomsoverdracht van de onderdelen van de Goederen die door AAE 
zijn betaald. 

9.2 Op verzoek van AAE zal de Verkoper aan AAE de eigendom overdragen 
van alle productiegereedschap zoals modellen, matrijzen, mallen,  
gereedschappen, documenten, instructies en tekeningen 
(“Productiegereedschap”) die specifiek door Verkoper zijn verkregen of 
vervaardigd voor de uitvoering van een Order en zijn betaald door AAE. 
De Verkoper zal dergelijke items uitsluitend gebruiken voor de 
vervaardiging van de Goederen en deze beschermen als Vertrouwelijke 
informatie en handelsgeheimen.  

9.3 Alle materialen of componenten die door of namens AAE aan Verkoper 
zijn geleverd voor de uitvoering van een Order (“AAE Eigendommen”), 
blijven eigendom van AAE. De Verkoper houdt de AAE Eigendommen 
voor AAE in bewaring en laat deze behoorlijk verzekeren 
("toezichtdekking"). 

9.4 De Verkoper zal aan AAE toekomend Productiegereedschap en AAE 
Eigendommen afzonderlijk opslaan en duidelijk markeren als eigendom 
van AAE. AAE is te allen tijde gerechtigd aan haar toekomend 
Productiegereedschap en/of AAE Eigendommen terug te ontvangen. De 
Verkoper zal dergelijke items niet gebruiken voor fabricage voor derden, 
noch zal de Verkoper derden toestaan om dergelijke items te gebruiken. 
Na ontvangst van de AAE Eigendommen zal de Verkoper deze 
controleren op schade en defecten en de bevindingen rapporteren aan 
AAE. Eventuele schade en gebreken die niet direct na ontvangst van de 
zaak aan AAE zijn gemeld, zijn voor rekening van de Verkoper. 

10 INTELLECTUELE EIGENDOM 

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot uitvindingen, ontwerpen, 
gegevensverzamelingen, software, data, tekeningen, adviezen, 
werkinstructies en andere werken die de Verkoper in de uitvoering van de 
Order heeft ontwikkeld of vervaardigd, bij AAE. Uitsluitend AAE heeft het 
recht om de voor de bescherming van die rechten vereiste aanvragen en 
registraties te doen.  

10.2 De Verkoper draagt de in artikel 10.1 bedoelde rechten door het aangaan 
van de Order aan AAE over. Voor zover rechtens vereist zal de Verkoper 
op het eerste verzoek van AAE meewerken aan overdracht van de 
betreffende rechten.  

10.3 De Verkoper staat er jegens AAE voor in dat hij met zijn medewerkers of 
door hem ingeschakelde derden afspraken heeft gemaakt die waarborgen 
dat de in artikel 10.1 bedoelde rechten vrijelijk aan AAE kunnen worden 
overgedragen. 

10.4 Indien aan de Verkoper toekomende intellectuele eigendomsrechten, die 
niet op grond van artikel 10.1 aan AAE toekomen, onderdeel vormen van 
de aan AAE geleverde Goederen, of indien gebruik van die rechten 
noodzakelijk is voor het gebruik van die Goederen als hieronder bepaald, 
verkrijgt AAE het onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde 
en overdraagbare recht, met het recht om sub-licenties te verlenen, om 
die rechten te gebruiken voor de verdere verwerking, verkoop, levering en 
onderhoud van de door de Verkoper geleverde Goederen. 

10.5 De Verkoper zal AAE in het bezit stellen van alle documentatie, 
materialen en gegevens die AAE nodig heeft om de overgedragen of in 
licentie gegeven rechten ten volle uit te oefenen en/of te gebruiken, 
waaronder, maar niet beperkt tot, technische documentatie, tekeningen, 
databestanden en broncodes. 

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders aanvaard in de Order door AAE, zullen de 
Goederen en hun verpakking geen handelsmerken of andere 
aanduidingen hebben, behalve welke vereist zijn door de wet en 
noodzakelijk zijn voor het transport van de Goederen. De Verkoper zal 
zich houden aan de instructies van AAE met betrekking tot de afmetingen, 
plaatsing en andere aspecten die betrekking hebben op dergelijke 
handelsmerken. 

10.7 De Verkoper zal AAE vrijwaren tegen aanspraken van derden, die 
gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Verkoper geleverde 
Goederen en/of Diensten inbreuk maken op aan zulke derden 
toekomende intellectuele eigendomsrechten. Deze verplichting geldt niet 
indien de inbreuk het uitsluitende gevolg is van het voldoen door de 
Verkoper aan door AAE aangeleverde ontwerpen en/of specificaties.  

11 TERUGROEPACTIE  

11.1 Indien AAE naar eigen besluit een terugroepactie initieert van een Goed, 
of een deel daarvan, dat niet aan de Order of deze Voorwaarden 
beantwoordt, zal de Verkoper meewerken aan deze terugroepactie van 
een Goed of een deel daarvan. AAE zal de Verkoper zo spoedig mogelijk 
schriftelijk op de hoogte stellen van de terugroepactie. 

11.2 De Verkoper is aansprakelijk voor de kosten van het terughalen van het 
Goed of een deel daarvan, dat niet aan de Order of deze Voorwaarden 
beantwoordt. De kosten worden al volgt berekend: verkoopprijs maal het 
aantal Goederen dat moet worden teruggeroepen vermeerderd met 
overige kosten die zijn gemaakt als gevolg van de terugroepactie, 
waaronder de inspectie van de Goederen of een deel daarvan. 

11.3 Naast de vergoeding van de gemaakte kosten voor een terugroepactie, 
vergoedt Verkoper aan AAE de schade als gevolg van de terugroepactie. 
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12 VERZEKERING 

12.1 De Verkoper en elke door de Verkoper ingeschakelde onderaannemer 
zullen zich te allen tijde verzekeren en verzekerd houden bij een 
gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare 
aansprakelijkheid onder de Order en met betrekking tot de Goederen 
en/of de Diensten. Indien AAE schade lijdt als gevolg van een door 
Verkoper verzekerde gebeurtenis, is uitsluitend AAE gerechtigd de 
verzekeringsuitkering voor het totale bedrag van de geleden schade te 
ontvangen. De door Verkoper verschuldigde verzekeringspremies worden 
geacht in de overeengekomen prijzen te zijn verrekend. 

13 VERPAKKING 

13.1 De Verkoper zal de Goederen verpakken en labelen op een manier die 
geschikt is voor doorvoer en opslag op kosten van de Verkoper in 
overeenstemming met de Order. Alle emballage anders dan 
retouremballage wordt eigendom van AAE en AAE is gerechtigd de 
emballage als afval te verwijderen, eventuele kosten die AAE ten gevolge 
van de verwijdering maakt, komen voor rekening van de Verkoper. 

13.2 Zendingen die niet voldoen aan de eisen van de Order kunnen door AAE 
worden geweigerd. 

14 PRIJS 

14.1 De prijs omvat alle royalty's, licentievergoedingen, belastingen, 
verzekeringen, accijnzen, rechten en kosten, zowel direct als indirect, 
voor het leveren van de Goederen en/of Diensten, zoals 
verpakkingskosten en transportkosten volgens overeengekomen 
Incoterm, behalve dat waar de Goederen en/of Diensten onderworpen zijn 
aan BTW, het wettelijk bedrag verschuldigd zal afzonderlijk worden 
gespecificeerd op de factuur. 

15 BEËINDIGING 

15.1 Indien de Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige 
verplichting uit hoofde van de Order (in het geval nakoming niet blijvend 
onmogelijk is: ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke 
termijn), alsmede ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling, 
faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van 
de Verkoper, is AAE gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de Order 
of een gedeelte daarvan te ontbinden. 

15.2 Indien de Order strekt tot voortdurende of terugkerende levering van 
Goederen en/of Diensten, heeft AAE te allen tijde het recht de Order met 
inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen, zonder 
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

15.3 Indien de Order strekt tot het verrichten van Diensten en is aangegaan 
voor een bepaald project, heeft AAE eveneens het recht de Order met 
inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen. In dit 
geval is AAE uitsluitend gehouden tot betaling van een evenredig deel 
van de overeengekomen prijs.  

15.4 De Verkoper is bij beëindiging van de Order op grond van dit artikel 15 
verplicht om gehoor te geven aan een verzoek van AAE tot afgifte van al 
hetgeen de Verkoper in het kader van de Order voor AAE heeft 
ontwikkeld of vervaardigd, ook als dat nog niet gereed is. 

15.5 Indien een van de in 15.1 beschreven gebeurtenissen zich voordoet of op 
het punt staat plaats te vinden, zal de Verkoper AAE daarvan onmiddellijk 
op de hoogte stellen. 

16 OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING 

16.1 De Verkoper mag een recht of verplichting onder de Order niet toewijzen 
of overdragen of de pretentie hebben om een recht of verplichting onder 
de Order toe te wijzen of over te dragen zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van AAE. 

16.2 De Verkoper mag de uitvoering van de Order geheel of gedeeltelijk niet 
uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AAE. 
Dergelijke toestemming ontslaat de Verkoper niet van enige verplichting 
of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een Order. 

16.3 De Verkoper zal deze Voorwaarden en het relevante deel van de Order 
opleggen aan elke derde die bij de uitvoering van de Order is betrokken. 

17 BETALING 

17.1 AAE betaalt alleen voor de Goederen en/of Diensten die in de Order zijn 
gespecificeerd. 

17.2 AAE mag van de bedragen die aan de Verkoper verschuldigd zijn of 
worden, de bedragen die de Verkoper aan AAE verschuldigd is, in 
mindering brengen.  

 

17.3 Indien de Goederen en/of Diensten door AAE zijn geaccepteerd in 
overeenstemming met de Order, zal AAE, tenzij anders vermeld in de 
Order, het gefactureerde bedrag betalen binnen 60 dagen na ontvangst 
door AAE van een correcte en volledige factuur met betrekking tot de 
Order. De Verkoper zorgt ervoor dat de factuur met betrekking tot de 
Order binnen 7 werkdagen na de datum van levering van de goederen 
en/of levering van de diensten door AAE wordt ontvangen en vermeldt het 
nummer van de Order en het adres waarop de goederen zijn afgeleverd 
en/of geleverde diensten. Elke factuur met een datum die voorafgaat aan 
de leveringsdatum of die anderszins onjuist of onvolledig is, wordt niet 
betaald. 

17.4 Ieder recht om te factureren vervalt na verloop van drie maanden vanaf 
de dag waarop de betreffende Goederen en/of Diensten aan AAE 
geleverd zijn. 

17.5 In het geval is overeengekomen dat AAE vooruit zal betalen, is AAE 
gerechtigd om te verlangen dat de Verkoper tot zekerheid van de 
terugbetaling van die vooruitbetaling voor eigen rekening een 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door 
een voor AAE acceptabele bank. 

17.6 Betaling door AAE houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 

18 GEBRUIK VAN GEGEVENS EN INFORMATIE - 
VERTROUWELIJKHEID EN ADVERTENTIE 

18.1 Alle door AAE verstrekte gegevens en informatie worden vertrouwelijk 
behandeld en zullen niet aan derden worden bekendgemaakt of anders 
worden gebruikt dan om te voldoen aan de vereisten van de Order, tenzij 
de informatie openbaar is of in het publieke domein komt anders dan door 
schending van dit artikel 18.1. Evenzo blijven alle items zoals 
documentatie of tekeningen die door AAE aan de Verkoper worden 
geleverd, onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van AAE 
en mogen ze niet worden gekopieerd of gebruikt voor enig ander doel dan 
het voldoen aan de vereisten van de Order. De verkoper zal op verzoek 
van AAE alle door AAE geleverde Goederen onmiddellijk retourneren. 

18.2 De Verkoper zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAE 
op geen enkele wijze adverteren of op enigerlei wijze publiceren over het 
feit dat Verkoper Goederen en/of Diensten aan AAE levert. 

19 GEGEVENSBESCHERMING 

19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen zowel AAE als de 
Verkoper Persoonsgegevens verwerken die zij van de andere partij 
hebben ontvangen in verband met de uitvoering van de Order, waarbij zij 
onafhankelijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen en 
optreden als Gegevensbeheerder (wat betekent de entiteit die alleen of 
samen met anderen de doeleinden en middelen van de verwerking 
bepaalt). 

19.2 Zowel AAE als de Verkoper handelen in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bij het Verwerken 
van Persoonsgegevens en bij het nakomen van hun verplichtingen onder 
de Order. 

19.3 AAE behoudt zich het recht voor om een 
gegevensverwerkingsovereenkomst aan te gaan indien dit nodig wordt 
geacht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. 

19.4 In dit artikel 19:  
a. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon; 
b. Verwerking betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op 
Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals 
verzameling, opname, opslag, organisatie, wijziging, gebruik, 
openbaarmaking, verzending of verwijdering van Persoonsgegevens.  

20 STATUTAIRE EN ANDERE REGELGEVING 

20.1 Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken is niet van toepassing op Goederen en/of diensten die 
door de Verkoper aan AAE worden geleverd.  

20.2 Verkoper zal te allen tijde alle wet- en regelgeving, verordeningen, 
normen, voorschriften en statuten naleven die betrekking hebben op de 
door Verkoper aan AAE te leveren Goederen en/of Diensten. De Verkoper 
vrijwaart AAE voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten die AAE zou 
kunnen lijden indien de Verkoper dit nalaat. 

20.3 De Verkoper zal elke vergunning of licentie verkrijgen van een overheid of 
andere autoriteit die vereist is voor de uitvoering van de order op grond 
van deze voorwaarden. 
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21 EXPORTCONTROLE EN DOUANE 

21.1 De Verkoper stemt ermee in en garandeert dat hij zal voldoen aan alle 
toepasselijke internationale en nationale exportwetten en -regelgeving. De 
Verkoper zal geen informatie, goederen, software en/of technologie direct 
of indirect exporteren of herexporteren naar enig land, de Europese Unie, 
de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land, waarvoor op het 
moment van export of herexport een exportvergunning of andere 
overheidsgoedkeuring vereist is, zonder eerst een dergelijke vergunning 
of goedkeuring te verkrijgen. 

21.2 De Verkoper stemt ermee in om AAE schriftelijk te informeren of de 
verstrekte informatie, Goederen, software en/of technologie die al dan niet 
door de VS wordt beheerd en/of beheerd wordt onder de exportwetten 
van zijn eigen land. De Verkoper informeert AAE over de mate van de 
beperkingen (inclusief maar niet beperkt tot wettelijke jurisdictie voor 
exportcontrole, classificatienummers voor exportcontrole, exportcontrole-
vergunningen en/of CCATS (Commodity Classification Automated 
Tracking System), indien van toepassing). 

21.3 De Verkoper zal alle internationale en nationale exportvergunningen of 
soortgelijke vergunningen verkrijgen die vereist zijn onder alle 
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole en zal 
AAE alle informatie verstrekken die vereist is om AAE en haar klanten in 
staat te stellen aan dergelijke wet- en regelgeving te voldoen. 

21.4 Op jaarbasis, of op eerder verzoek van AAE, verstrekt de Verkoper AAE 
een leveranciersverklaring van oorsprong (Certificate of Origin) met 
betrekking tot de Goederen die voldoende is om te voldoen aan de 
vereisten van: 
a. de douaneautoriteiten van het land van ontvangst; 
b. alle toepasselijke regelgeving voor exportvergunningen, inclusief die 
van de Verenigde Staten.  
In het bijzonder moet de verklaring expliciet vermelden of de Goederen, of 
een deel daarvan, zijn geproduceerd in de Verenigde Staten of afkomstig 
zijn uit de Verenigde Staten. Goederen voor tweeërlei gebruik, of 
anderszins geclassificeerde Goederen die door de Verkoper worden 
geleverd, moeten duidelijk worden geïdentificeerd aan de hand van hun 
classificatiecode (HS code). 

22 ALGEMEEN 

22.1 Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van AAE 
en zijn een aanvulling op die rechten, en komen niet in de plaats daarvan. 

22.2 Een verwijzing naar een wettelijke bepaling omvat een verwijzing naar de 
wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd of beide van 
tijd tot tijd en eventuele ondergeschikte wetgeving op grond van de 
wettelijke bepaling. 

22.3 Een verzuim door AAE om een recht of rechtsmiddel uit te oefenen of een 
vertraging in de uitoefening van een recht of rechtsmiddel waarin deze 
Voorwaarden of de wet voorzien, houdt geen afstand van het recht of 
rechtsmiddel in of een afstand van andere rechten of rechtsmiddelen. 
Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel 
waarin deze Voorwaarden of de wet voorzien door AAE verhindert 
verdere uitoefening van het recht of rechtsmiddel of de uitoefening van 
een ander recht of rechtsmiddel. 

23 MEDEDELINGEN 

23.1 Alle kennisgevingen zullen per e-mail worden gedaan aan de partij die 
een dergelijke kennisgeving op de Order ontvangt, behalve de betekening 
van een procedure of andere documenten in een juridische procedure of, 
indien van toepassing, elke arbitrage of andere methode voor 
geschillenbeslechting. 

24 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE 

24.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

24.2 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door 
één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk 
door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien 
partijen niet tot een oplossing komen zullen alle geschillen voortvloeiende 
uit aanvragen, aanbiedingen, opdrachten  en Orders, hoe ook genaamd, 
worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 
het bedrijf van AAE is gevestigd. Echter, indien de Verkoper is gevestigd 
in een land waar een in Nederland gewezen vonnis niet zonder nadere 
formaliteit ten uitvoer kan worden gelegd, zullen geschillen worden 
beslecht door middel van arbitrage op grond van het arbitragereglement 
van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De arbitrageprocedure zal 
worden gehouden in Eindhoven, ten overstaan van één (1) arbiter. De 
procedure zal worden gevoerd in het Nederlands. 


