


Metalsub QR Rail
The Metalsub Quick Release Rail system can easily be  
mounted to an Interspiro Devator or OTS full face mask. 
After this, the rail can be equipped with maximum 2 QR rail 
system applications on each site

* Easy mounting to full face mask
* Add up to 2 QR applications on each side
* Plastic parts made of Poly Acetal (Delrin)

Code Description Price  ex. vat
MD420‐030 QR Rail € 77,00
MD420‐035 QR Rail OTS € 77,00

Metalsub QR Rail Light
The Metalsub Rail Light provides hands‐free light during 
underwater work and above all, the beam of the light 
follows your field of vision

* 5 watt LED ‐  450 lumen
* Dimable (4 levels)
* Operating time 100% ca. 90 minutes
* 10° spot or optional flood reflector
* Quick Release System for one‐hand attach and release 
* Anodized in accordance with American Military Standard 
 MIL‐A‐8625‐E type 3 class 2 and impregnated with Teflon
* Plastic parts made of Poly Acetal (Delrin)

Code Description Price  ex. vat
MD420‐400 QR Rail Light 450 ST (incl. 4 x AA alkaline batteries) € 170,00
MD420‐450 QR Rail Light 450 R (incl Rechargeable battery pack and Charger) € 211,00

Metalsub QR Go Pro Mount
The Metalsub Go Pro mount makes it possible to 
connect a Go Pro Camara to the QR Rail Syatem

* Mount for Go Pro 
* Quick Release System for one‐hand attach and release
* Plastic parts made of Poly Acetal (Delrin)

Code Description Price  ex. vat
MD420‐150 QR Slide Go Pro mount € 77,00
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Metalsub QR Base Slide and Holder
The Metalsub QR base slide can be used in combination 
with several rotatable light holders that helps to connect
a Metalsub Handheld or a Cable light to the QR Rail

* Base slide for rotatable light holder Ø 42mm or 34mm
* Adjustable angle increments 30°
* For Metalsub handheld or Cable light series
* Quick Release System for one‐hand attach and release
* Plastic parts made of Poly Acetal (Delrin)

Code Description Price  ex. vat
MD420‐020 QR Base Slide only  € 45,00

MD420‐142 Rotatable Light holder 42mm € 46,00
MD420‐134 Rotatable Light holder 34mm € 43,00

Metalsub QR Universal Slide
The Metalsub QR universal slide makes it possible to attach
all kinds of components up to Ø 60 mm on the QR Rail

* RVS hose clips 30‐60 mm
* Quick Release System for one‐hand attach and release
* Plastic parts made of Poly Acetal (Delrin)

Code Description Price  ex. vat
MD420‐111 QR Universal Slide € 73,00

Metalsub QR System Spare Parts
Code Description Price  ex. vat
MD420‐050 GoPro Mount (for Bracket) € 19,00
MD420‐060 Bracket (for Go Pro mount) € 17,00
MD202450 Battery pack voor 450 light 4,8V / 2,4 Ah € 46,00
MD202455 Battery Cartridge for Raillight 450 (4xAA) € 20,00

Engraving per Article € 2,00

Metalsub Window Breaker
* 20 meters operating depth
* Water tight
* Titanium Pin with Carbide insert
* Anodized in accordance with American Military Standard 
  MIL‐A‐8625‐E type 3 class 2 and impregnated with Teflon
* Plastic parts made of Poly Acetal (Delrin)

Code Description Price  ex. vat
MD404‐011 Metalsub Window Breaker € 125,00
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Metalsub Block Plate Set for InterSpiro 
* Quick release set for InterSpiro 2 x 4 ltr twinning set
* Can also be used with Metalsub QR Battery Packs
* Material made of HMPE (High Molecular Polyethylene)
* Bolts and nuts made of 316 stainless steel
* Block plate made of annondized Aluminium in accordance
  with American Military Standard MIL‐A‐8625‐E type 3 
  class 2 and impregnated with Teflon

Code Description Price  ex. vat
MD440‐010 Block Plate set for InterSpiro 2x 4ltr (incl Block plate) € 108,00

Metalsub Umbilical Light UL700
The Metalsub Umbilical Light UL700 can easily be 
mounted to a helmet or any other gear. 

* 8 watt LED Spot 38°
* 670 Lumen ‐ 4000 K
* Supply voltage 4 ‐ 30Vdc
* Power cable 30cm
* Anodized in accordance with American Military Standard 
  MIL‐A‐8625‐E type 3 class 2 and impregnated with Teflon
* 250 meters operating depth

Code Description Price  ex. vat
MA440‐550 Umbilical Light UL700 with IE‐2‐F connector € 337,00
MA440‐552 Umbilical Light UL700 without IE‐2‐F connector € 275,00
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Artikel 1:  Geldigheid van deze algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten tot koop en verkoop en uitvoering van werkzaamheden 
door Amilco Benelux B.V., hierna te noemen verkoper, aangegaan.
2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van verkoper, afwijkende 
bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Bij het aannemen en/of ontvangst van onze merken, accepteert de koper 
ten alle tijden onze algemene voorwaarden. 
4. Naast de algemene voorwaarden is iedere overeenkomst onderworpen 

5. Amilco Benelux B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om met een 
ieder een zakelijke verbintenis aan te gaan.
6. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2018 en 
blijven van kracht totdat ze ingetrokken 
of  bijgesteld worden door Amilco Benelux B.V..

Artikel 2:  Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld.

Artikel 3:  Overeenkomst
1.  De overeenkomst van koop en verkoop van zaken wordt eerst bindend 
voor verkoper door zijn schriftelijke bevestiging.
2. Elke met verkoper aangegane overeenkomst bevat de ontbindende 
voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de 
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, 
gewicht, enz. zomede gegevens in drukwerk, catalogi, afbeeldingen e.d. 
door verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en 
worden te goeder trouw gegeven.
4.  Prijslijsten, prijswijzigingen (en/of kortingen) kunnen altijd zonder opgaaf 
van reden en/of kennisgeving per direct worden uitgevoerd.
5. Onze producten/productlijnen mogen alleen binnen de EEA (European 
Economic Area) en EU aan de consument en/of eindgebruiker(s) worden 
verkocht.
6. Onze producten hebben geen licentie voor verkoop buiten de EEA 
(European Economic Area) en EU.

Artikel 4:  Prijzen
1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het 
tijdstip van afsluiting geldende prijzen, af bedrijf verkoper.
2. Indien na de overeenkomst twee maanden of meer zijn verstreken terwijl 
de zaken nog niet zijn geleverd, de prijzen van lonen, sociale lasten of 

binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, kunnen deze worden 

overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele 
verrekening te verlangen.

overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de BTW, worden altijd 
doorberekend.
3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht 
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Alle (eventuele) kortingen gegeven op de prijslijst zijn maximaal 3 
maanden geldig na ingangsdatum. Eventuele wijzigingen in kortingen en 
prijslijsten worden schriftelijk medegedeeld zonder opgaaf van reden en 
kunnen direct worden uitgevoerd. 
5. Adviesverkoop is inclusief BTW. Inkoop ex is exclusief BTW.

Artikel 5: Annulering
1. Indien de opdrachtgever/koper de opdracht annuleert en/of de zaken 
weigert af te nemen, is hij verplicht de door verkoper reeds aangeschafte 
producten, materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de 
kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.
2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt 
verkoper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst 
en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6:  Leveringstermijnen
1.Vooraf genoemde leveringstijden zijn altijd onder voorbehoud en kunnen 
nooit leiden tot aanspraken wegens te late levering. Leveringstijden/
termijnen kunnen nooit als essentiële voorwaarde voor een overeenkomst 
opgevoerd kunnen worden, tenzij Amilco Benelux B.V. zich daar vooraf 
schriftelijk toe verbonden heeft. En zelfs dan kan een kleine of, gelet op 
de omstandigheden, redelijke overschrijding van de leveringstijd ons niet 
tegengeworpen worden. De aansprakelijkheid van Amilco Benelux B.V. voor 
niet geleverde producten is altijd beperkt tot vervanging van die producten. 
Verkoper is voor de overschrijding van de leveringstijd slechts in gebreke, na 
een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.
2. Indien de opdrachtgever/koper de zaken op het overeengekomen tijdstip 
van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening 
en risico ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan verkoper 
opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het bij 
verkoper geldende tarief.

Artikel 7:  Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van verkoper binden 
de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als 
ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en 
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 8:  Uitbesteding werk aan derden
1.  Verkoper kan besluiten een opdracht door een door verkoper aan te 
wijzen derde, te laten uitvoeren. Dit zal zoveel mogelijk in overleg met 
opdrachtgever geschieden en laat onverlet het recht van opdrachtgever om 
de overeenkomst op deze grond te ontbinden.
2.  Indien de overeenkomst op deze grond ontbonden wordt is verkoper 
gerechtigd de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden bij de 
opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9:  Aanbetaling
Verkoper is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een 

tekortkoming van verkoper de overeenkomst wordt ontbonden heeft de 
koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens 
schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in 
ieder geval de wettelijke rente over het door hem voor- uitbetaalde bedrag 
deel uitmaakt.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde 
zaken, waaronder mede te verstaan het verbinden van die zaken ten 
behoeve van derden bijv. bankinstellingen door middel van (bezitloze) 
verpanding of anderszins, zijn de opdrachtgever/koper verboden, zolang hij 
niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10:  Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet 
teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van de emballage is ter 
beoordeling van verkoper.

Artikel 11:  Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden
1.  Verkoper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van contractspartijen en/of van derden als deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden 
laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van 
verkoper onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden 
van contractspartijen of derden.
3. Algemene voorwaarden worden slechts door verkoper aanvaard onder 
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor 
bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom 
afgehandeld worden via de voorwaarden.

Artikel 12:  Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door verkoper aangegeven. Wenst 
de opdrachtgever/koper een zending anders te ontvangen (na schriftelijke 
toestemming verkoper), dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor 
zijn rekening. Zaken/producten reizen altijd voor rekening, risico en op 
verantwoording van de opdrachtgever/koper, ook indien franco wordt 
geleverd. Het transport (verzonden producten) wordt door verkoper alleen 
dan verzekerd, indien de opdrachtgever/koper zulks uitdrukkelijk voor zijn 
rekening heeft verzocht.

Artikel 13:  Reclame
1. Opdrachtgever/koper is verplicht terstond na de levering van de 
zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid 
daarvan, verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de 
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering 
verkoper wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden 
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het 
gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op 
reclame.
2. Verkoper dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te 
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden 
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten 
partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een 
onafhankelijk deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige 
komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is 
overeengekomen.

Artikel 14:  Aansprakelijkheid
1.  Verkoper is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die 
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a)  een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze 
voorwaarden omschreven en met inachthouding van art. 6:78 BW
b) daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, 
danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
2. Verkoper is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, 
voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, als- mede 
aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of  derden, voor 
zover ontstaan door opzet of grove schuld van hem of van hen, die door 
hem tewerk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
3.  Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies 
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aan zaken van opdrachtgever of derden, die verkoper onder zich heeft, 
behoudens zijn opzet of grove schuld. Alle daden van beschikking met 
betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, waaronder mede te 
verstaan het verbinden van die zaken ten behoeve van derden bijv. 
bankinstellingen door middel van (bezitloze) verpanding of anderszins, zijn 
de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen 
heeft voldaan.

Artikel 15: Garantie
1. Gedurende een nader overeen te komen periode (anders wettelijk 
bepaald) na levering verleent verkoper aan de opdrachtgever/wederkoper/
koper garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal 
gebruik ontstaan. Deze garantie geldt niet bij aangebrachte veranderingen, 
onoordeelkundig/onjuist gebruik, slijtage en/of van andere oorzaken dan 
van materiaal- en fabricagefouten of indien verkoper na overleg met de 
opdrachtgever/koper/ wederverkoper gebruikt materiaal of gebruikte zaken 
levert.
2. Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- respectievelijk 
importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze 
leveranciers gestelde garantiebepalingen.
3. Alle garantie anders dan voorgeschreven door Amilco Benelux B.V. (en de 
wettelijke bepalingen in deze) is niet toegestaan.
4. Voor meer informatie omtrent garantie zie www.amilcosports.nl
5. Amilco Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde producten 
aan de hand van hun serienummers vanaf de bron tot de eindgebruiker 
te volgen, teneinde de veiligheid en een optimale stroom van goederen te 
waarborgen. Van de wederverkoper/koper wordt verwacht dat hij Amilco 
Benelux B.V. bij zal staan in gevallen dat opsporing aan de hand van de 
serienummers van producten bij de eindgebruikers noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang verkoper geen volledige betaling inzake een overeenkomst van 
partijen met betrekking tot de koop en verkoop heeft ontvangen, blijven de 
geleverde zaken eigendom van verkoper zoverre dit wettelijk mogelijk is.
2. Verkoper heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te 
nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, 
indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in 
staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
3. Tot het moment dat hij zich onder deze algemene voorwaarden 
daadwerkelijk eigenaar kan noemen, dient de klant/opdrachtgever de 
producten apart te houden en ervoor te zorgen dat ze in goede staat 
verkeren.
4. De klant/opdrachtgever/koper zal de nog onbetaalde producten die hij 
onder zich houdt afdoende verzekeren en de opbrengst van verkoop in 
de periode voorafgaand aan betaling, exclusief bestemmen voor Amilco 
Benelux B.V..
5. Dergelijke verkopen mogen zich op geen enkele manier onderscheiden 
van de bij Amilco Benelux B.V. bekende en voor de klant normale zakelijke 
transacties met consumenten en slechts te geschieden tegen de volle 
marktwaarde.

Artikel 17: Tekortkomingen in de nakoming
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere 
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in 
het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of 
oorlogsgevaar zowel hier ten lande als in het land van herkomst van de 
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar 
verkoper of de opdrachtgever, niet of niet-tijdige levering van zaken door 
leveranciers van verkoper, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke 
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, 
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van 

een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen 
verkoper niet toegerekend worden indien zij hierdoor zou tekortschieten 
in de nakoming van de overeenkomst. Verkoper wordt hierdoor ontheven 
van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de 
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe 
ook genaamd kan doen gelden. Verkoper is in deze of dergelijke gevallen 
gerechtigd om de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van 
werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat 
de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan

Artikel 18: Toerekenbare tekortkoming en ontbinding
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet, 
zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling 
vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal 
verkoper in het geval van toerekenbare tekortkoming ook het recht hebben 
de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele zonder 
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft verkoper eveneens, 
indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard 
of zijn faillissement mocht worden aangevraagd, indien hij  surséance van 
betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende zaken in 
beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde 
c.q. is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland 
metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die 
verkoper op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19: Betaling
1. Betaling dient te geschieden contant bij levering of vooruit, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Verkoper is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet 
binnen de termijn door hem is ontvangen nadat betaling schriftelijk anders is 

berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending der facturen.
3. Verkoper is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de 
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door 
de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van 
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, incassobureau 
en rechtsgeleerde adviseurs.

een minimum van € 500,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten 
verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het  enkele 
feit dat verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
5. Verkoper is tevens gerechtigd om alle gemaakte afspraken, eventuele 
dealer(schap)erkenningen en/of overeenkomsten per direct te ontbinden.

Artikel 20: Conversie
Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden onverhoopt 
ongeldig blijken, dan moeten partijen geacht worden een geldig beding 
overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking 
zoveel mogelijk benadert.

Artikel 21: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het 
verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de woon c.q. 
vestigingsplaats van verkoper, indien deze dit wenst, aanhangig worden 
gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe bevoegd is.

Artikel 22: Imago/discriminatie
De wederverkoper en/of koper zal afzien van iedere handeling en/of actie 
die het goede imago en waarden van de gevoerde merken en producten 
van Amilco Benelux B.V.  negatief zouden kunnen beïnvloeden. Inclusief, 
maar niet beperkt tot discriminatie, waarbij merken en producten van Amilco 
Benelux B.V. anders dan andere merken en producten uit het aanbod van 
de wederverkoper en/of koper behandeld worden.

Artikel 23:  Erkenning als Dealer en aanvullende voorwaarden voor bepaal-
de merken 

Erkenning als Suunto Dealer, Bare Dealer, Metalsub Dealer alle Benelux 
en Aqua Lung* Dealer in Nederland

1. ERKENNING
a) Omdat ieder onjuist gebruik van duikproducten tot levensbedreigende 
situaties kan leiden en bovendien de goede naam en het imago van onze 
merken kan beschadigen moet de consument en/of eindgebruiker te allen 
tijde een degelijke gebruiksaanwijzing, een passende garantieregeling, 
goede service en deskundig advies geboden worden. De door Amilco 
Benelux B.V.  geleverde merken/product(lijnen), Suunto, Aqua Lung, Bare, 
en MetalSub vallen onder deze voorwaarden en erkenning. 
b) Dealerschap(pen) en/of dealererkenning(en) zijn niet automatisch 
overdraagbaar bij gehele of gedeeltelijke verkoop/overname/verplaatsing/
anders van bedrijf en/of (fysieke) winkel(s).

De voorwaarden voor erkenning
2. DOORVERKOPEN  

Het doorverkopen van de door ons geleverde merken/producten aan 
niet erkende Dealers en/of niet erkende wederverkoopadressen is niet 
toegestaan. Dit wordt gezien als ‘gray market - grijze markt’ en/of ’third 
party sales – verkopen derden partij’ wat de waarde ondermijnd van een 
wereldwijd en lokaal dealernetwerk. De erkende Dealer is bij doorverkoop 
verplicht om bij importeur/distributeur Amilco Benelux B.V. schriftelijke 
bevestiging van de erkenning van de kopende wederverkoper en/of 
wederverkoopadres op te vragen. Kopers en eindgebruikers van producten 
van onze geleverde merken die zijn aangekocht bij een niet-erkende Dealer 
lopen het risico om in een andere garantieafhandeling te komen of zelfs te 
verliezen.

3. ONDERHOUD-, SERVICE- EN VERKOOPTRAINING
Erkende Dealers zijn verplicht om onderhoud-, service-, en 
verkooptrainingen te volgen op verzoek van Amilco Benelux B.V.. Erkende 
Dealers dienen er voor te zorgen dat betrokken personeel en het aanwezige 
personeel parate en goede deskundige kennis in huis. Kosten komen 
voor rekening Dealer. Zo dient er ook te allen tijde een adequate voorraad 
te zijn van benodigde onderdelen, onderhoudsets en herstel/onderhoud 
gereedschappen voor herstel en onderhoud.

4. PLAATS VAN VERKOOP
Erkende Dealers mogen de door ons geleverde merken/producten 
uitsluitend verkopen in het fysieke pand, en/of adres danwel locatie, dat met 
Amilco Benelux B.V. als verkooppunt is overeengekomen. Het verkooppunt 
dient representatief en goed bereikbaar te zijn, en door Amilco Benelux 
B.V. schriftelijk akkoord bevonden. Zo moet er o.a. voldoende ruimte zijn 
om alle merken goed te etaleren, goed te kunnen onderhouden/herstellen 
en ruimte om goed fysiek te kunnen verkopen. Tevens dient er een goed 

aanwezig te zijn. Ook moet er geschikte  ruimte zijn om duikopleidingen te 
kunnen geven. 

5. VOORRAAD 
Erkende Dealers dienen te zorgen voor een representatieve voorraad 
(inclusief onderhoudskits, juiste gereedschappen) en display materiaal 
van de merken. Deze representatieve voorraad wordt bepaald door Amilco 
Benelux B.V.. 

6. OPENINGSTIJDEN
Verkooppunt (plaats van verkoop) dient minimaal 24 uur per week open te 
zijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.



7. PRIJSSTELLING
Erkende Dealers zijn vrij om zelf te bepalen tegen welke verkoopprijzen zij 
producten willen verkopen met in achtneming van de Wettelijke bepalingen. 
De adviesverkoopprijzen zijn aanbevolen en geven het haalbare prijsniveau 
aan maar zijn niet bindend.

8. INTERNETVERKOOP EN INTERNET-POLICY
Zie Artikel 24: Internetverkoopreglement. 

9. GEBRUIK VAN DE NAAM, LOGO, BEELD EN ANDERE 
HANDELSMERKEN VAN AMILCO BENELUX B.V.:
Zonder schriftelijke toestemming van Amilco Benelux B.V. (AmilcoSports) 
is ieder gebruik van de naam, mede het logo(/beeld) van de gevoerde 
merken en producten op o.a. internetsites en/of e-mail mailings nadrukkelijk 
verboden.

10. BEWAKING VAN DE HERKOMST VAN PRODUKTEN:
Erkende Dealers zijn verplicht om de naam van de klant, zijn adres- en/
of contactgegevens tezamen met het serienummer van het product vast 
te leggen en te archiveren met in achtneming van de wettelijke privacy. 
Erkende Dealers stemmen er in toe om deze gegevens aan Amilco 
Benelux B.V. in het geval van productclaims en/of andere gevallen m.b.t. 
tot veiligheid en garantie te verstrekken en met distributie aspecten te 
assisteren.

11. DISPLAYMATERIAAL
Alle verkoopondersteunde middelen zoals merkdragers en display- 
decoratie- en/of demonstratiemateriaal die door Amilco Benelux B.V. 
beschikbaar worden gesteld, blijven te allen tijde het onvervreemdbaar 
eigendom van Amilco Benelux B.V. waarop de gebruiker nooit aanspraak 
kan maken, tenzij deze zijn aangekocht. Het displaymateriaal dient 
aanwezig te zijn op de plaats van verkoop.

12. OPSCHORTING, REDENEN EN AFWIKKELING.
Wanneer de erkende Dealer de hierboven gestelde voorwaarden schendt, 
in gebreke blijft ten aanzien van betaling en/of enige andere verplichting 
die voortvloeit uit deze overeenkomst wordt het openstaand saldo van 
alle leveringen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is Amilco Benelux B.V. 
gerechtigd alle overeenkomsten en/of afspraken met onmiddellijke ingang 
op te zeggen, lopende orders te annuleren en van iedere verdere levering 
af te zien.  Onder deze omstandigheden zal Amilco Benelux B.V. ontheven 
zijn van al haar eventuele verplichtingen jegens de betreffende dealer en 
gerechtigd zijn om alle nog onbetaalde goederen zonder bericht vooraf terug 
te halen. Amilco Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om de kosten die 
hiermee gepaard gaan op de betreffende dealer te verhalen.

13. AANVAARDING VOORWAARDEN
Bij het aannemen en/of ontvangst van onze merken, accepteert de 
erkende dealer ten alle tijden onze algemene voorwaarden en alle andere 
voorwaarden tot dealer erkenning inclusief het internetverkoopreglement. 
Alle voorwaarden van partijen waarmee Amilco Benelux B.V. zaken verricht 
worden nadrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard.
( ) Aqua Lung wordt in België en Luxemburg niet door Amilco Benelux B.V. 
verdeeld en/of gedistribueerd. De voorwaarden beschreven in betreffende 
alinea’s zijn bijgevolg niet van toepassing op deze merken in België en 
Luxemburg. Daar gelden de landelijke wettelijke regels en door betreffend 
merk eigen bepalingen.

Artikel 24: Internetverkoopreglement
Reglement voor de wederverkoop via het internet van Amilco Benelux 
gevoerde merken en producten.
1. Dit reglement voor de wederverkoop van bovengenoemde merken/
producten via het internet (hierna aangeduid als ‘internetreglement’ of 
‘reglement’) geldt, tezamen met de Algemene Voorwaarden en alle andere 

die bovengenoemde merken/producten/productlijnen via het internet 
aanbieden (hierna aangeduid als ‘internetverkoper’).
2. De internetverkoper moet beschikken over een schriftelijk bewijs van 
toestemming van Amilco Benelux B.V. om  haar merken/producten via 
het internet aan te bieden danwel te verkopen. Amilco Benelux B.V. zal 
deze toestemming alleen verlenen wanneer de internetverkoper het 
internetverkoopreglement als geldige reglementering erkent en zich er 
onverkort toe verbindt. Amilco Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om 
een verleende toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken, als de 
internetverkoper het reglement niet respecteert.
3. Amilco Benelux B.V. zal een wederverkoper alleen toestemming verlenen 
haar merken/producten via het internet aan te bieden wanneer 
(i): die zich committeert en houdt aan alle voorwaarden tot Dealer erkenning 
conform Artikel 23.
(ii): die zich houdt aan alle voorwaarden van dit internetverkoopreglement.
4. Amilco Benelux B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedere 
zakelijke verbintenis met de internetverkoper met onmiddellijke ingang 
te verbreken en die van verdere levering uit te sluiten wanneer die enige 
voorwaarde van het internetverkoopreglement negeert.
5 De internetverkoper dient een gebruiksvriendelijke en kwalitatief 
hoogwaardige website op te zetten (hierna te noemen ‘de verkoopsite’) en 
te onderhouden, geheel in overeenstemming met de beste praktijk op het 
internet. De internetverkoper zal
(i): de actuele stand van de techniek toepassen en er voor waken dat de 
grootst mogelijke veiligheid van het dataverkeer te allen tijde gewaarborgd 
blijft.
(ii): 24 uur per dag en 7 dagen per week in de lucht zijn, behoudens redelijke 
onderbrekingen voor routinematig en spoedeisend onderhoud.
(iii): handelen overeenkomstig alle relevante wetten, regels en codes (met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot de EU Directive voor Elektronische 
Handel (E-Commerce), voor Verkoop op Afstand (Distant Selling) en de z.g. 
E-Signature Directive.
(iv): alle EU regels met betrekking tot het verzamelen, het opslaan en het 
gebruik van persoonsgegevens onverkort respecteren.

6. De verkoopsite dient te allen tijde de hoge standaards van kwaliteit en 
vormgeving van de producten en de merken van Amilco Benelux B.V. te 
weerspiegelen. De internetverkoper zal afzien van
(i): iedere handeling en/of actie die het goede imago en waarden van 
de gevoerde merken en de producten van Amilco Benelux B.V. negatief 
zouden kunnen beïnvloeden, inclusief, maar niet beperkt tot discriminatie, 
waarbij Amilco Benelux B.V. merken/ producten anders dan andere merken/
productlijnen uit het aanbod van de internetverkoper behandeld worden. 
(Niet beperkt tot alleen internetverkoop).
(ii): iedere vorm van opmaak, presentatie, beschrijving of verdere inhoud van 
zijn verkoopsite, die het imago en waarden van de merken en de producten 
van Amilco Benelux B.V. kunnen ondermijnen.
7. De verkoopsite dient te werken onder één naam (site-naam) die direct 
verwijst naar de volledige handelsnaam van de winkel (plaats van verkoop) 
van de internetverkoper. Dze site-naam dient tevens prominent zichtbaar te 
zijn op de homepage van de internetverkoper. 
8. De contactgegevens van de internetverkoper dienen tenminste te bestaan 
uit de handelsnaam, het bezoek- en postadres van de winkel (plaats van 
verkoop), telefoon- en faxnummer, het e-mailadres en de openingstijden. 
Deze contactgegevens mogen nooit verder dan één muisklik van de 
subpagina’s verwijderd zijn.
9. De internetverkoper moet de servicebehoeften van zijn internetklanten 
deskundig ondersteunen door de inzet van deskundig en door Amilco 
Benelux B.V. getraind personeel
(i): ten minste via telefonisch contact tijdens de openingsuren.
(ii): via behandeling van e-mail binnen maximaal 48 uur.
10. De internetverkoper zal
(i): uitsluitend de juiste benaming van de merken/producten, zoals door 
Amilco Benelux B.V. aangegeven, gebruiken.
(ii): zijn klanten voorzien van heldere, correcte en complete informatie en 
instructie, met name waar die van belang is voor de veiligheid bij het gebruik 
van de producten alsmede de juiste garantievoorwaarden van Amilco 
Benelux B.V..
11. Verkoop via internetveilingen (bijvoorbeeld e-Bay en marktplaats) en 
andere elektronische aanbieders zoals internetverkoopwebsites, van de 
door Amilco Benelux B.V. gevoerde (merken)/producten, is niet toegestaan. 
12. Noch in de domeinnaam, noch in de URL, noch in site-naam, 
noch in de inhoud van de verkoopsite, noch in enige andere site mag 
de internetverkoper het intellectueel eigendom (waaronder logo’s, 
productnamen en merken) van Aqua Sphere/Aqua Lung(groep), Bare, 
Metalsub en Suunto te gebruiken als hij daar geen schriftelijke toestemming 
voor heeft gekregen.
13. De internetverkoper verplicht zich om op het eerste verzoek volledige 
openheid van zaken met betrekking tot de verkoopsite en de wijze waarop 
daarmee gewerkt wordt te geven, om Amilco Benelux B.V. in staat te stellen 
de naleving van dit reglement te controleren.
14. Dit internetverkoopreglement zal van tijd tot tijd opnieuw bekeken 
worden, waarbij bijstelling van punten niet uitgesloten is. In een dergelijk 
geval krijgt de internetverkoper dertig (30) dagen tijd om zich al dan niet 
akkoord te verklaren.
15. Onze producten/productlijnen mogen alleen aan de consument en/
of eindgebruiker(s) worden verkocht binnen de EEA (European Economic 
Area) en EU.
16. De internetsite moet zo opgezet zijn dat bestellingen met een bestel- en 
bezorgadres buiten de EEA/EU automatisch geweigerd worden.
17. De verkoopsite is er toe gehouden bij zijn verkopen via het internet alle 
geldende regels met betrekking tot deze vorm van handel te eerbiedigen.

Artikel 25: Internetverkoop
1.Wederverkopers/kopers die producten van Amilco Benelux B.V. via 
het internet door willen verkopen, dienen daarvoor vooraf schriftelijke 
toestemming te verkrijgen. Amilco Benelux B.V. zal die toestemming 
verlenen, wanneer de klant het internetverkoopreglement (zie  Artikel 24) als 
geldig reglement erkent en zich verplicht tot naleving.
2.Amilco Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om haar toestemming 
op ieder moment en met onmiddellijke ingang in te trekken, wanneer de 
wederverkoper het internetreglement naar letter en/of intentie overtreedt.

Artikel 26: Amilco Benelux B.V. - handelsnamen

Amilco Benelux BV werkt mede onder de handelsnaam AmilcoSports en 
AmilcoPro

Opgemaakt te Tholen 1 januari 2018 en gedeponeerd bij KVK Zeeland te 
Middelburg (NL) onder nummer: 20086197

Amilco Benelux BV
AmilcoSports 
AmilcoPro
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