Voorwaarden voor bestellen via Online Support d.d. 01-12-2016
Op al onze aanbiedingen en de overeenkomsten die wij met elkaar sluiten, zijn de algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals opgesteld door
de Vereniging FME-CWM, van toepassing, tenzij dit anders en schriftelijk wordt
overeengekomen. Door u gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk
van de hand. In afwijking van de FME-CWM-voorwaarden geldt dat de aangeboden prijs
voor 60 dagen vaststaat en dat wij een garantietermijn hanteren van twee jaar.
De FME-CMW-voorwaarden gelden ook voor aanvragen en bestellingen van SEWproducten en -diensten via het klantenportaal Online Support van SEW-EURODRIVE.
Bestellen via Online Support
Bestellen via Online Support verloopt in een automatisch proces. SEW-EURODRIVE
controleert alleen op:





extra informatie ingevoerd door de gebruiker;
onmogelijke configuraties van complete producten;
beschikbaarheid van materiaal;
gewenste datum van levering.

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de gebruiker een bevestiging via e-mail met het
bestelnummer. Met het bestelnummer kan de informatie van de bestelling in Online Support
worden opgeroepen. De gebruiker ontvangt daarnaast een standaard orderbevestiging.
Verantwoordelijkheid
1. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bestelling die hij via Online Support plaatst.
2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de bestelgegevens en de
orderbevestiging.
3. De goederen worden geleverd op de datum die is aangegeven in de
orderbevestiging. Deze kan afwijken van de gewenste leverdatum die is ingegeven
via Online Support.
Vrachtkosten bij gecombineerde bestelling
Bij gecombineerde bestellingen van onderdelen en geconfigureerde producten worden de
vrachtkosten apart berekend.
Akkoordverklaring
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.
Naam gebruiker:

Naam bedrijf:

……………………….

………………………

d.d.: ……………….

Hoofdvestiging

SEW-EURODRIVE B.V.
Postbus 10085
3004 AB ROTTERDAM (NL)
Industrieweg 175
3044 AS ROTTERDAM (NL)

Telefoon +31 (0)10 44 63 700
Telefax +31 (0)10 41 55 552
Service +31 (0)800-SEWHELP
www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Vestiging Oost

Zonnehorst 2
7207 BT ZUTPHEN
+31 (0)575 57 44 94
zutphen@sew-eurodrive.nl

Vestiging Noordwest

Weberstraat 74
1446 VV PURMEREND
+31 (0)299 66 63 38
purmerend@sew-eurodrive.nl

Vestiging Zuid

Mercuriusweg 8A
5971 LX GRUBBENVORST
+31 (0)77 36 61 873
grubbenvorst@sew-eurodrive.nl

Vestiging Noord

Wetterkant 12
8401 GC GORREDIJK
+31 (0)513 72 61 00
gorredijk@sew-eurodrive.nl

Bankgegevens

ABN AMRO Bank N.V.: 42.69.33.222
IBAN: NL45ABNA 0426933222 BIC: ABNANL2A
BTW-nr.: NL006329226B01
Handelsregister Rotterdam: 24072056

