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1. ALGEMENE TECHNISCHE OPMERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE SPECIFICATIES
• 2D en 3D Data (Catia V5) worden door de klant ter beschikking gesteld.
• MGG voorziet de giet technische aanpassingen van de 3D File, aanpassingen in de 2D file
worden uitgevoerd door de opdrachtgever.
• Voorbehouden dat herstelwerk zoals bv. lassen, extra afbramen en impregneren is
toegestaan
• KC maten met klant bespreken
• De definitieve gietkwaliteit (porositeit, krimp, schuim e.d.) wordt na onze eerste gietingen in
onderling overleg met de klant overeengekomen
• MGG is niet verantwoordelijk voor de constructie (build to print), functie of levensduur.
MGG produceert volgens tekening
2. ALGEMENE COMMERCIËLE OPMERKINGEN EN CONDITIES
• Af fabriek, productspecifieke verpakking niet voorzien, gebruikskosten niet inbegrepen
• Opdrachtgever stelt gitterboxen in “ruil” ter beschikking. De gitterboxen worden schoon en
schadevrij aangeleverd
• Productvrijgave van 3 maanden en 6 maanden voor materiaal en inkoopdelen
• Voorbehouden kostenstijgingen van loon, energie, productie verbruiksmaterialen en andere
kostenveranderingen.
• Ratio´s alleen op MGG toegevoegde waarde, niet op materiaal en/of inkoopdelen
• Van MGG voorgestelde kostenbesparingen gaan voor 100% naar MGG
• Serieprijs gebaseerd op EDI afroepen. Voor afwijkende afroepen wordt een handling charge
doorbelast
• Door u ingezette fijn afroepen mogen niet binnen de 7 werkdagen voor levering gewijzigd
worden. Afroepen van 2 tot 6 weken voor levering mogen maximaal 20% per onderdeel
aangepast worden.
• Het jaarvolume wordt over het jaar verdeeld in gelijkmatige aantallen en intervallen
afgenomen.
• MGG reserveert productiecapaciteit voor het door u geplande jaarvolume. De annulering
van een product dient minstens 1 jaar voor EOP te gebeuren, anderzijds zal de klant de
MGG kosten betalen
• Bij levering ruw gietwerk geldt voor het nabewerken een drempelwaarde van 5% voor
“afkeur gietwerk na bewerken”. Bewerkingskosten voor slecht gietwerk wordt niet voorzien
en wordt niet betaald door MGG.
• Over life time roept u minimaal 70% van het vooraf aangegeven life time volume af
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Indien u productwijzigingen wenst door te voeren, dient u de bestaande voorraad “oude
delen” af te nemen
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor door hem opgedragen onder leveranciers zowel
voor aansprakelijkheid, kwaliteit, logistiek als ook prijzen.
Exclusief “Product aansprakelijkheidsverzekering”
Voorbehouden certificering / auditering van voor MGG nieuwe leveranciers van inkoopdelen
Aansprakelijkheid is beperkt tot max. 20% van de jaaromzet per product. MGG is niet
verantwoordelijk voor de constructie en/of design.
Mocht u na vergave de order intrekken, zal MGG de gemaakte kosten aan u doorbelasten.
Vanwege tijdgebrek zal de materiaalbemonstering uitsluitend bij MGG worden uitgevoerd
De prijs is vast met uitzondering van het materiaalaandeel welke in de vorm van een
materiaaltoeslag (MDT) per kwartaal wordt aangepast op basis van de noteringen van
Wirtschaftsverein Metalle EV Düsseldorf en/of de VAW notering. De gehanteerde formule
hiervoor luidt: bruto gietstukgewicht x factor materiaalafhankelijke kosten (1,2) x (Notering –
Materiaalbasisprijs)
Bij meer/minder gewicht wordt het meer/minder materiaal verrekend tegen de geldende
materiaalverrekening inclusief de daarbij behorende verrekening van meer/minder
smeltkosten
Levertijd afhankelijk van capaciteit op moment van order
Deze offerte is geldig tot 1 maand na dagtekening

Op al onze offertes en leveringen zijn van toepassing de "Algemene voorwaarden voor de Europese
Gieterijen” zoals deze door het “Comité van de Europese verenigingen van Gieterijen” CAEF
gedeponeerd zijn bij de handelsrechtbank in Parijs en welke wij op uw verzoek onverwijld en kosteloos
kunnen toezenden.
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