
USER GUIDE FOR GAS SPRINGS.EU gas springs

General description:
A gas spring comprises a cylinder and a piston rod with piston, and is fi lled with (high) pressure nitrogen. 
At the front, the cylinder is fi tted with a guide through which the piston rod is sealed, and the rear of the 
cylinder is closed with an end piece.
The pressure is equal in front of and behind the cylinder due to the piston having a fl ow channel fi lled with 
a (small) amount of oil for lubrication and end damping of the inward and outward strokes. The pressure 
inside the cylinder multiplied by the cross-section area of the piston rod determines the extension force.

Construction: 
Standard push and pull gas springs are made up of:
A.  Carbon steel cylinders, galvanised or coated 
B.  Carbon steel piston rods, possibly hardened, with a black nitride layer to give a smooth fi nish.
C.  Plastic, aluminium, brass or composite guides.
D.  Vulcanised rubber and plastic piston rod seals
E.  Rubber or other thermoplastic O-rings

Stainless steel gas springs are made up of:
A.  AISI304 or AISIVS316 cylinders
B.  AISI304 or AISI316 cylinder rods, mainly polished to give a smooth fi nish
C.  Plastic, aluminium, brass or composite guides
D.  Vulcanised rubber and plastic piston rod seals
E.  Rubber or other thermoplastic O-rings

Please check whether these materials are the correct ones for your application, we reserve the right to 
change our materials and options.

Application: 
The gas springs have been designed for application of/with/in: 
1. A temperature range from -30 to +80 degrees Celsius. Gas springs for other temperatures are 
 available on request.
2. The extension force F1 is measured at +20 degrees Celsius. For each 10 degrees Celsius, there will 
 be a deviation of +/- 3.4 pressure increase/decrease. Check our documentation for tolerances for the 
 extension forces and lengths.
3. Gas springs must be able to work absolutely free from lateral forces, shocks and vibration, and the
  piston rods must be kept free of damage and dirt. Aggressive detergents and/or cleaning methods are 
 not allowed.
4. The bleed hole of pull springs must be kept free at all times and must not become blocked. Gas pull 
 springs may only be dismantled when not under pressure. 
5. Make sure the piston rod and/or cylinder housing cannot spring back without tension.
6. The piston rods of gas push springs should preferably be fi tted pointing downward. Gas pull springs 
 should point upward. If a different fi t is required or the situation is unclear, let us advise you.
7. When eyelets are used, there must be at least 0.3 to 0.5 mm axial play and at least 0.5 to 1.0 mm 
 lateral play. When possible, use ball joints and/or rod ends. All these fasteners must be fully tightened.
8. Do not use loctite or any other type of adhesive to glue adjusting screws or attachment parts to the 
 wire ends. 
9. When used continuously, loss of pressure must not exceed 20% after a distance of 10 kilometres. This 
 limit is 2 kilometres for lockable gas springs. The number of complete strokes must not exceed 4 
 cycles per minute at an in-out sliding speed of maximum 300mm per second.
10. A gas spring is not a safety product, i.e. if gas springs are used in a situation whereby failure of the gas 
 spring may pose a hazard and risk for persons and/or the surrounding area, extra safety measures 
 must be taken.
11. A gas spring should not be used as an end stop. The maximum pressure to which gas springs may be 
 subjected is 25% on top of the maximum pushing or pulling strength of the type of gas spring.
12. The seals in gas springs are not suitable, as standard, for situations whereby the piston rod makes a 
 rotary movement. Ask us about the options in such cases.
13. Gas springs may only be deployed in the aviation and space industry following written permission from 
 ACP International BV.

Stock management: 
At normal ambient temperatures, fi lled gas springs may be stored horizontally for maximum 3 months. 
When stored for longer periods, the gas springs must be kept with the piston rod pointing down. Do not 
store for longer than 1 year.

Warranty period: 
This is 1 year (from the production date and/or production/ref. number) or a maximum distance of 10 
kilometres for lifting and damping type springs (this distance depends on the stroke length). For lockable 
gas springs, it is 1 year or 2 kilometres (whichever is sooner). Any change made to the gas spring, other 
than by us, cancels the right to warranty.

Environmental protection: 
The gas used in the gas springs, nitrogen, is a natural component of our ambient air. Any loss of pressure 
is therefore completely harmless. 
The other parts of the gas spring, with the exception of the oil, are mostly made from steel, which can be 
recycled as normal. The oil must be disposed off in the normal legal manner.

Scrapping: 
Gas springs are fi lled at a pressure of 10 to 250 bar and must be bled before scrapping. Let us advise you 
on the correct method.

General: 
All deliveries take place according to the registered terms of sale, delivery and payment of ACP Interna-
tional BV, which can be found on the rear. For more information on our gas springs, please refer to our 
website www.gassprings.eu. 

GEBRUIKERSHANDLEIDING voor gasveren van GASSPRINGS.EU

Algemene omschrijving:
Een gasveer bestaat uit een cilinderbuis en een zuigerstang voorzien van een zuiger en is gevuld met 
onder (hoge) druk staande stikstof. Aan de voorzijde is de cilinderbuis afgedicht met een geleiding waar de 
zuigerstang naar buiten toe wordt afgedicht, aan de achterkant met bodemstuk.
De druk is voor en achter de zuiger gelijk daar zich in de zuiger een doorstroomkanaal bevindt dat middels 
een (kleine) hoeveelheid meegevulde olie, tevens zorgt voor een einddemping van zowel de ingaande- 
als de uitgaande slag. De afvuldruk vermenigvuldigd met de oppervlakte van de zuigerstang bepaalt de 
uitschuifkracht.

Uitvoering: 
Standaard druk- en trekgasveren bestaan uit:
A.  Cilinderbuizen uit koolstofstaal, verzinkt en of gecoat 
B.  Zuigerstangen uit koolstofstaal, al dan niet gehard, voorzien van zwarte nitreer laag voor een glad 
 oppervlak
C.  Geleidingen van kunststof, aluminium, messing of composiet
D.  Zuigerstang afdichtingen uit gevulkaniseerd rubber met kunststof
E.  O-ringen uit rubber of andere thermoplast

Roestvaststalen gasveren bestaan uit:
A.  Cilinderbuizen uit RVS304 of RVS316
B.  Zuigerstangen uit RVS304 of RVS316, veelal gepolijst voor een glad oppervlak
C.  Geleidingen van kunststof, aluminium, messing of composiet
D.  Zuigerstang afdichtingen uit gevulkaniseerd rubber met kunststof
E.  O-ringen uit rubber of andere thermoplast

U dient te controleren of deze materialen voor uw toepassing de juiste zijn, waarbij wij ons wijzigingen in 
materiaalsoorten en keuzen voorbehouden.

Gebruik: 
De gasveren zijn ontworpen voor gebruik van/met/in: 
1. Een temperatuur bereik van -30 tot +80 graden Celsius. Gasveren voor afwijkende temperaturen op 
 aanvraag.
2. De uitschuifkracht F1 wordt gemeten bij +20 graden Celsius. Per 10 graden Celsius geldt een 
 afwijking van +/- 3.4% druk verhoging/verlaging. Zie voor toleranties op uitschuifkrachten en lengte
 maten onze documentatie.
3. Gasveren moeten absoluut vrij van zijdelingse krachten, schokken en vibraties kunnen werken en de 
 zuigerstangen moeten vrij van beschadigingen en vuil worden gehouden. Agressieve schoonmaak
 middelen en/of wijzen zijn niet toegestaan.
4. Het ontluchtingsgat bij gastrekveren moet te allen tijde vrij blijven en mag niet verstopt raken. Gas
 trekveren mogen alleen in onbelaste toestand gedemonteerd worden. 
5. Voorkom onbelast terugschieten van zuigerstang en/of cilinderhuis.
6. De zuigerstangen bij gasdrukveren moeten bij voorkeur naar beneden wijzend worden ingebouwd. Bij 
 gastrekveren naar boven. Vraag ons advies bij afwijkende inbouw of onduidelijkheden.
7. Bij gebruik van ogen moet tenminste een axiale speling van 0,3 tot 0,5 mm en een zijdelingse speling 
 van 0,5 tot 1,0 mm aangehouden worden. Gebruik bij voorkeur kogelgewrichten en/of stangkoppen. 
 Deze bevestigingsmiddelen moeten volledig aangedraaid worden.
8. Gebruik geen loctite of andere lijmsoorten om stelschroeven of aansluitdelen op de draadeinden vast 
 te zetten. 
9. Bij continu gebruik mag voor lifting gasveren na een afstand van 10 kilometer maximaal een druk
 verlies van 20% optreden. Voor blokkeerbare gasveren ligt deze grens op 2 kilometer. Het aantal volle 
 slagen mag maximaal 4 cycli per minuut bedragen bij een in-uit-schuif snelheid van maximaal  
 300mm per seconde.
10. Een gasveer is geen beveiligingsproduct d.w.z. indien gasveren ingezet worden op plaatsen, waarbij 
 bij uitval van de gasveer gevaar en risico voor personen en/of omgeving kan optreden, er extra 
 beveiligingen moeten worden aangebracht.
11. Een gasveer mag niet zonder meer gebruikt worden als eindaanslag. De gasveren mogen maximaal 
 met een extra kracht van 25% bovenop de maximale uitschuif- c.q. trekkracht van het type gasveer 
 belast worden.
12. De afdichtingen in gasveren zijn niet standaard geschikt voor montages waarbij de zuigerstang een 
 roterende beweging maakt. Vraag in dit geval om de mogelijkheden.
13. Gasveren mogen slechts na schriftelijke toestemming van ACP International BV in de lucht en ruimte
 vaart industrie ingezet worden.

Voorraadbeheer: 
Bij normale omgevingstemperaturen mogen afgevulde gasveren maximaal 3 maanden horizontaal op-
geslagen worden. Bij langere perioden moeten de gasveren met de zuigerstang naar beneden wijzend 
worden opgeslagen. Opslag langer dan 1 jaar moet worden vermeden.

Garantietermijn: 
Deze bedraagt voor lifting en demping type veren, 1 jaar (na productie datum en/of productie/ref.-num-
mer) of een maximale afstand van 10 kilometer. (deze afstand is gerelateerd aan de lengte van de slag) bij 
blokkeerbare gasveren bedragen deze 1 jaar of 2 kilometer (welke het eerst behaald word). Niet door ons 
aangebrachte wijzigingen aan de gasveer leiden tot garantieverlies.

Milieubescherming: 
Het in de gasveren gebruikte gas, stikstof is een natuurlijk bestandsdeel van onze omgevingslucht. Even-
tueel drukverlies is daarom volkomen onschadelijk. 
De overige onderdelen van de gasveren, behalve de gebuikte olie zijn overwegend van staal gemaakt, 
dat op de normale wijze gerecycled kan worden. De olie dient op de normale wettelijke wijze te worden 
afgevoerd.

Verschroten: 
Gasveren zijn met een druk tussen 10 en 250 bar afgevuld en moeten voor verschroten ontlucht worden. 
Vraag voor de juiste wijze ons advies.

Algemeen: 
Geleverd wordt volgens onze gedeponeerde algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van 
ACP International BV welke u vindt op de achterzijde. Voor meer informatie over onze gasveren verwijzen 
wij u naar onze website www.gassprings.eu. 

Great variety. Great solutions. GASSPRINGS.EU is supplied by



I. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, 
overeenkomsten, diensten, opdrachten en leveringen van 
ACP INTERNATIO NAL BV, hierna te noemen ACP. Door het 
verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt 
deze Algemene Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij 
de Kamer van Koophandel. U kunt deze opvragen op www.
kvk.nl (390.33.151). U kunt deze tevens gratis bij ons op-
vragen of downloaden op onze website www.acpi.nl.
b. Inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van 
toepassing.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
a. Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscou-
ranten, folders en onze website zijn vrijblijvend. Prijzen 
en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, 
gelden 30 dagen na offertedatum.
b. Wij hebben het recht vergissingen, waaronder type- en 
schrijffouten in prijslijsten, aanbiedingen, offertes en re-
keningen te corrigeren, door aan te tonen dat de genoem-
de prijzen en/of condities in belangrijke mate afwijken van 
prijzen en/of condities die wij normaliter hanteren.
c. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenper-
sonen, binden ACP pas na schriftelijke bevestiging ha-
rerzijds. 

3. MATEN, GEWICHTEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
De in onze aanbiedingen, brochures, prijscouranten, brie-
ven en offertes aangegeven maten, gewichten en tech-
nische gegevens zijn zo accuraat mogelijk bij benadering 
opgegeven en veelal gebaseerd op de door de aanvrager 
gegeven specifi eke informatie. Hieraan kunnen geen 
consequenties verbonden worden. Cliënt moet rekening 
houden met een normale speling.

4. LEVERING
a. Levering geschiedt af fabriek, werkplaats of magazijn, 
ter keuze van ACP.  Kosten voor spoedleveranties, indien 
gewenst door cliënt, komen voor diens rekening. 
Zie ook 6.a..
b. Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zul-
len zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn 
niet bindend.
c.In geval van levering op afroep, zonder dat daarbij ter-
mijnen zijn overeengekomen, kunnen wij cliënt sommeren 
de goederen binnen een door ons in redelijkheid te bepa-
len termijn af te roepen.
d. Nadat de goederen door ACP aan cliënt zijn aangeboden 
en/of na het verstrijken van de leveringstermijn, waarbij 
de goederen niet door cliënt zijn afgenomen, staan de 
goederen tot beschikking van cliënt en worden deze op-
geslagen voor rekening en risico van cliënt.
e. Transport af magazijn ACP naar cliënt is voor risico van 
ACP tot het moment dat de goederen zijn overgedragen 
aan cliënt of een door cliënt aangewezen partij.
f.  Cliënt dient er zorg voor te dragen dat afl evering van 
de goederen op de begane grond zonder problemen kan 
plaats vinden. Andersoortige afl everingsplaatsen en of 
omstandigheden dienen door cliënt van te voren te wor-
den aangegeven.

5. EMBALLAGE
Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kost-
prijs berekend en door cliënt niet teruggezonden, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen in welk geval 
statiegeld geheven wordt op de emballage. Dit wordt na-
derhand gecrediteerd als deze franco en in goede staat 
geretourneerd wordt. De noodzaak van het gebruik en de 
keuze van emballage staat ter beoordeling van ACP. 

6. PRIJZEN EN BETALING
a.Prijzen zijn in Euro’s, ex. BTW, af fabriek, werkplaats 
of magazijn. Verzendkosten worden aan de cliënt door-
berekend.
b. Per offerte door ons opgegeven en door cliënt geac-
cepteerde prijzen zijn voor beide partijen bindend, onder 
voorbehoud van art 2.b..
c. Indien bij leveringen op termijn (langer dan 3 maanden 
na offertedatum) prijzen door onvoorziene oorzaken, (ver-
koopprijzen van toeleveranciers, valutaveranderingen, 
belastingen en andere heffi ngen, vrachttoeslagen etc.) 
sterk beïnvloed worden, kan in onderling overleg de prijs 
aangepast worden dan wel de koop door beide partijen 
geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden.
d. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na fac-
tuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Cliënt kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting 
hanteren.
e. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder aanmaning, in 
gebreke en zal na de 30e dag na factuurdatum 1,5% rente 
per maand, of gedeelte daarvan,
verschuldigd zijn.
f.  Indien ACP een niet betaalde factuur ter incasso uit han-
den geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerech-
telijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand 
uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van cliënt. De bui-
tengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van 
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.  KREDIETWAARDIGHEID EN ZEKERHEID
Indien cliënt niet kredietwaardig blijkt te zijn of diens 
rechtsvorm is gewijzigd, dan behoudt ACP zich het recht 
voor een overeenkomst ten allen tijde te kunnen ontbin-
den, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige 
gehoudenheid en/of schadevergoeding. Als ACP dit wenst 
dient cliënt zekerheid te stellen.

8. RECHTEN VAN ACP EN CLIËNT
a. Het auteursrecht en alle overige rechten van intel-
lectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, 
apparatuur en andere zaken zoals ontwerpen, modellen, 
werktekeningen, documentatie en adviezen die door ACP 
aan cliënt of derden worden geleverd of op welke wijze 
dan ook beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij ACP 

of haar licentiegevers. Vermenigvuldiging, wijziging of 
gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van ACP. 
b. ACP zal cliënt vrijwaren tegen aanspraken van derden 
op inbreuk op Nederlandse industriële- en/of eigendoms-
rechten.

9.  SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN  GARANTIE
a. ACP is voor toerekenbare tekortkomingen in de nako-
ming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene 
Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende 
schadevergoeding. Schadevergoeding is beperkt tot het 
bedrag dat door onze verzekeringsmaatschappij wordt 
vergoed. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm 
van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke 
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolg-
schade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
b. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen 
worden opgelegd, hoeven wij deze pas na te komen nadat 
onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, 
waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan 
ons verschuldigd is, heeft voldaan.
c. In geval van een onrechtmatige daad van ACP.  haar 
medewerkers of derden waarvoor ACP rechtens aanspra-
kelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk 
voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel 
en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan 
door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schade-
vergoeding in géén geval meer bedragen dan  500.000,-- 
per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurte-
nissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op 
schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan 
van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit per 
aangetekend schrijven aan ons heeft gemeld.
d. ACP geeft uitsluitend garantie, zoals die door een toe-
leverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Res-
titutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt 
door de leverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat 
door deze aan ACP wordt vergoed. De garantie vervalt 3 
maanden na leverdatum. Schade of gebreken dienen bin-
nen 14 dagen na acceptatie van de goederen schriftelijk 
te worden aangemeld. Bij overschrijding van genoemde 
termijn vervalt de garantie.
e. Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien cliënt gebrek-
kige en/of foutieve informatie geeft.
f. ACP staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, 
na oplevering en/of acceptatie ontstaan, als gevolg van 
normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of 
gebrek aan zorgvuldigheid.
g. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroor-
zaakt door of in verband met door ACP geleverde goede-
ren, is ACP niet aansprakelijk.

10. OVERMACHT
a. Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij, naar 
onze keuze, onze contractuele verplichtingen niet hoeven 
na te komen en de overeenkomst kunnen ontbinden of de 
nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij ver-
plicht zijn tot enige schadevergoeding aan cliënt.
b. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: wan-
prestatie door onze leveranciers, vervoerders of andere 
derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie 
in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, 
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, 
ongevallen in ons bedrijf en ziekte van onze medewerkers.
c. Reeds geleverde goederen en/of diensten dienen be-
taald te worden.

11. ANNULERING
Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of ge-
deeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek 
inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden 
ter zake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 
50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door 
ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een 
hogere schade hebben geleden, zal cliënt deze hogere 
schade verschuldigd zijn.

12. EIGENDOM
Geleverde zaken die niet volledig betaald zijn blijven ei-
gendom van ACP.  Goederen die niet binnen 30 dagen na 
factuurdatum betaald zijn, kunnen door ACP teruggehaald 
worden. ACP is bevoegd hiervoor het terrein en/of pand 
van de cliënt te betreden. Dit ontslaat cliënt niet van de 
verplichting tot betaling van schadevergoeding en winst-
derving.

13. ONTBINDING
Mocht één van de partijen surcéance van betaling aanvra-
gen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de 
gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, 
ontbonden te verklaren of naar zijn keus, nakoming van 
zijn verplichtingen op te schorten. Alle, aan de tot opzeg-
ging gerechtigde partij, verschuldigde bedragen worden 
op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten ter 
zake het niet nakomen van verbintenissen blijven onver-
kort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder 
uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaar-
den van toepassing zijn, worden beheerst door het Ne-
derlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend 
worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde 
rechter binnen het ressort Zwolle.

1. GENERAL
a. These conditions apply to all all offers, contracts, ser-
vices, orders and deliveries of ACP INTERNATIONAL BV, 
hereafter referred to as ACP. By giving an assignment or 
order, the customer accepts these General Conditions, 
which are registered with the Chamber of Commerce. You 
can apply these at www.kvk.nl (390.33.151). You can also 
apply them free of charge on your request or download 
them at our website www.acpi.nl.
b. Buying or other conditions of customer are not appli-
cable.

2. OFFERS AND QUOTATIONS
a. All the prices we have provided in circular letters, of-
fi cial lists, folders and our web site are informal. Prices 
and conditions quoted both orally and in writing, apply for 
30 days of date of quotation.
b. We have the right to correct mistakes, including typing 
and writing errors in price lists, quotations, offers and in-
voices, by demonstrating that the prices and/or conditions 
mentioned deviate to a considerable extent from prices 
and/or conditions that we usually apply.
c. All orders, even if acquired through intermediaries, only 
bind ACP after a written confi rmation on our part.

3. SIZES, WEIGHTS AND TECHNICAL DATA
The sizes, weights and technical data indicated in our 
quotations, brochures, offi cial lists, letters and offers 
are estimated as accurately as possible and often based 
on the specifi c information provided by the applicant. No 
consequences can be connected to this. Customer must 
take a usual margin into consideration.

4. DELIVERY
a. Delivery is made ex works, workshop or warehouse, 
at the discretion of ACP.  Costs of express deliveries, if 
desired by customer, are at his expenses. Also see 6.a..
b. Terms of delivery are ascertained to the best of our 
knowledge and will be observed as much as possible, but 
are not binding.
c. In case of delivery on call, without any terms being 
agreed upon, we can summon customer to demand the 
goods within a term to be determined by us in all reaso-
nableness.
d. When the goods have not been taken up by customer 
after the term of delivery has passed and after ACP has 
offered the goods to customer, the goods are at the dis-
posal of ACP and will be stored at the expenses and risk 
of customer.
e. From ACP to the customer, transport is at the risk of 
ACP until the moment when the goods have been transfer-
red to customer or a party indicated by customer.
f. Customer shall see that delivery of the goods can be 
effected without any problems at ground level. Other deli-
very circumstances must be reported to ACP in advance.

5. PACKAGING MATERIAL
If packaging material is necessary, this is calculated 
against cost price and not returned, unless expressly 
agreed otherwise in which case deposit is charged on 
the packaging material. This is afterwards credited if it 
is returned free and in a good state. The necessity of the 
use and the choice of packaging material are at the dis-
cretion of ACP. 

6. PRICES AND PAYMENT
a. Prices are in Euros, exclusive of VAT, ex works, work-
shop or warehouse. Forwarding charges are charged on 
to the customer.
b. Prices that we have indicated by quotation and that cus-
tomer has accepted, are binding for both parties, subject 
to art 2.b..
c. If with future deliveries (longer than 3 months after date 
of quotation) prices are strongly infl uenced by unforeseen 
causes, (changes in sales prices of suppliers, currency, 
taxes and other levies, freight surcharges, etc.) the price 
can be adjusted in mutual consultation or the purchase 
can be totally or partly cancelled by both parties.
d. Payment must be effected within 30 days of date of 
invoice, unless agreed otherwise in writing. Customer 
cannot invoke any right of set-off or suspense.
e. In case of overdue payment, customer is in default wit-
hout any summons being required and after the 30th day 
of date of invoice he will owe 1.5% interest per month, or 
part of a month.
f. If ACP passes a claim of an unpaid invoice on for collecti-
on, all the court and other costs, expressly including costs 
of legal assistance, are at the customer’s expenses. The 
extrajudicial costs are calculated in accordance with the 
collection rates set by the Netherlands Bar Association.

7. CREDITWORTHINESS AND SECURITY
If customer appears not to be creditworthy or his legal 
form has changed, ACP maintains the right to dissolve 
a contract any time without any judicial intervention and 
without any obligation and/or compensation. If ACP desi-
res this, the customer is to provide security.

8. RIGHTS OF ACP AND CUSTOMER 
a. The copyright and all the other rights of intellectual or 
industrial property to all the software, hardware and other 
matters such as designs, models, working drawings, do-
cumentation and advice that are supplied to customer or 
third parties or are in whichever manner made available 
by ACP.  exclusively rest with ACP or its licensors. Multi-
plication, change or use of these is only possible after the 
express written permission of ACP. 
b. ACP will indemnify customer from claims of third par-
ties of infringement on Dutch industrial and/or property 
rights.

9. DAMAGE, LIABILITY AND GUARANTEE
a. ACP is only liable for alternative compensation in case 
of accountable shortcomings in the observance of agree-
ments that are covered by the General Conditions. Com-
pensation is limited to the amount that is compensated 
by our insurance company.Any liability for any other form 
of damage, such as additional compen-sation in whatever 
form, compensation of indirect damage, consequential 
damage, or damage for loss of profi t, is excluded.
b. Insofar as obligations are imposed on us in the previ-
ous paragraph, we need not observe these until the other 
party has settled what he owes to us, including that which 
he owes to us by virtue of other agreements.
c. In case of an unlawful act of ACP.  employees or third 
parties for which ACP can be held liable by right, we are 
only liable for compensation of damage through death or 
physical injury and of other damage, the latter insofar as 
originated by intention or gross negligence. In these cases 
the compensation will on no account exceed  500.000,-- 
per event or connected range of events. Condition for the 
origin of any right of compensation is always that, after 
the damage has arisen, customer has reported this to us 
by registered letter as soon as possible, but within 14 days 
after discovery of the damage at the latest.
d. ACP exclusively gives a guarantee, as it is lent and 
observed to us by a supplier. Reimbursement is granted 
when the guarantee is accepted by the supplier, namely 
at most at the amount that the latter compensates to ACP.  
The guarantee expires three months after date of delivery. 
Damages or defects must be reported in writing within 14 
days after acceptance of the goods. When the term refer-
red to is exceeded, the guarantee is terminated.
e. We are under no circumstance liable if customer gives 
inadequate and/or erroneous information.
f. ACP does not guarantee any defects and failures ori-
ginated after delivery and/or acceptance as a result of 
usual wear and tear, injudicious and/or improper use or 
a lack of care.
g. We are not liable for direct or indirect damage to third 
parties, caused by or in connection with any goods that 
ACP has delivered.

10. FORCE MAJEURE
a. Force majeure on our side implies that we, at our dis-
cretion, need not meet our contractual obligations and can 
dissolve the contract, or may suspend its performance, 
without being obliged to any compensation to customer.
b. Force majeure is considered to include: Non-perfor-
mance by our suppliers, transporters or other third parties 
that are involved in the contract, a delay in the traffi c, act 
of God, war and/or mobilization, obstructing measures of 
any government, fi re, accidents in our company and ill-
ness of our employees.
c. Goods and/or services that have already been delive-
red/rendered must be paid for.

11. CANCELLATION
If customer wishes to cancel a concluded contract wholly 
or partly and if we comply with this request, he owes an 
amount of 50% of the agreed price, increased by the 
costs we have made, without us being held to provide 
any proof concerning compensation. If we prove that we 
have suffered a higher damage, customer will owe this 
higher damage.

12. PROPERTY
Delivered matters that have not been fully paid for remain 
the property of ACP. Goods that have not been paid for wit-
hin 30 days of date of invoice can be taken back by ACP.  
ACP is authorized to access the premises and/or building 
of the customer to this aim. This does not discharge cus-
tomer from the obligation to pay compensation and loss 
of profi t.

13. DISSOLVEMENT
Should any of the parties apply for a moratorium of pay-
ment or go bankrupt, the other party has the right to 
declare the concluded contract, dissolved by registered 
letter, or to his discretion, to suspend observance of his 
obligations. Any amounts owed to the party that is aut-
horized to dissolve the contract, or  become immediately 
claimable at that moment. The rights concerning the non-
observation of obligations remain fully reserved to the 
party involved, including expressly the property rights of 
delivered matters.

14. APPLICABLE LAW
All the agreements, to which these General Conditions are 
applicable, are governed by Dutch law. Any disputes will 
exclusively be subjected to the judgment of the authorized 
Court within the area of jurisdiction of Zwolle.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACP INTERNATIONAL B.V. DRONTEN
GASSPRINGS.EU is een merk van ACP International BV. De algemene voorwaarden van ACP Inter-
national BV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten, opdrachten 
en leveringen van ACP.

GENERAL CONDITIONS ACP INTERNATIONAL B.V. DRONTEN
GASSPRINGS.EU is a brandname of ACP International BV. The general conditions of ACP 
International BV are applicable for all quotations, agreements, services, orders and deliveries  
of ACP.
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