
Frisian Motors BV
Fabriek voor slimme elektrische werk- en voertuigen

Naam & adres wederverkoper
t.a.v.

Bakkeveen, datum

Betreft: bevestiging wederverkoop & condities
Kenmerk: TFR 2160319

Geachte heer/mevrouw,

Dank voor het vertrouwen in ons bedrijf. We hopen dat wij een welkome uitbreiding kunnen
zijn/blijven op uw assortiment en dat we een langdurige samenwerking kunnen
bewerkstelligen. Ondanks dat veel zaken vanzelfsprekend zullen zijn, vinden wij het
belangrijk om onze werkwijze en condities met u te delen zodat duidelijk is wat men van
elkaar kan verwachten. Mochten zaken niet duidelijk zijn of waar u niet mee kunt instemmen
vragen we dit per ommegaande kenbaar te maken. Anders gaan wij er van uit dat u instemt
met de voorgestelde afspraken. Wij hebben de intentie elk jaar deze afspraken te herzien en
voor aanvang van het nieuwe seizoen u te informeren middels deze brief.

Algemene omschrijving samenwerking

Naam wederverkoper gevestigd te woonplaats (hierna wederverkoper) heeft voor het jaar
2021 de mogelijkheden voor de verkoop van producten en diensten van Frisian Motors
(hierna FM). Voor de verkoop en het risico is de wederverkoper zelf verantwoordelijk. U
ontvangt van FM een afgesproken korting of fee op de door FM vastgestelde bruto
verkoopprijs. Bij aanvang wordt door FM op verzoek kosteloos een verkoop- en technische
instructie gegeven aan uw medewerkers. Tevens ontvangt u de benodigde documentatie per
e-mail en een inlogaccount voor de digitale omgeving waar u de meeste actuele
documentatie vindt en machines en onderdelen kunt bestellen.

Marketing ondersteuning

FM kan ondersteunen voor verkoop gerelateerde werkzaamheden en een bijdrage in
marketing geven. Dit kan bestaan uit het beschikbaar stellen van folders, documentatie &
promotiemateriaal of bv. verkoopondersteuning, demonstratie machines, leveren bij beurzen
en evenementen. Dit is op basis van beschikbaarheid van voertuigen en bemanning van FM.
U dient een verzoek hiervoor tijdig aan te vragen. FM kan ook actief meehelpen in verkoop
trajecten en het geven van demonstraties aan eindgebruikers.
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Verkoop inspanning wederverkoper

Voor een vruchtbare samenwerking vragen wij aan de wederverkopers ook een aantal
inspanningen om FM te promoten. Actuele vermeldingen van alle verkopende FM producten
op uw website. Bij social media zal men minimaal 4x per jaar aandacht schenken aan FM
producten en/of berichten van FM delen. De wederverkoper zorgt ervoor dat bij de ingang
van de showroom of verkoopbalie duidelijk zichtbaar is dat men wederverkoper en/of
servicepunt is van FM. Eventuele demonstratie machines dienen representatief te zijn.

Marges en bijbehorende werkzaamheden

Er zijn globaal gezien 3 soorten samenwerkingen die mogelijk zijn. Ook kunnen
verschillende partijen samenwerken en marges en werkzaamheden verdelen.

- U heeft een klant en gezamenlijk verzorgen wij de verkoop. Wij leveren en factureren
de machine en geven service en garantie, de wederverkoper ontvangt een
eenmalige fee van 6% van de omzet en heeft verder geen verplichtingen of kosten.

- Voor wederverkopers die zelfstandig verkopen, leveren, factureren en 1e lijns
garantie uitvoeren, krijgen een korting van 14%* op de verkoopprijs, zij beschikken
over een werkplaats en hebben de technische cursus gevolgd van FM.

- Wederverkopers die naast bovenstaande ook actief een demonstratie machine
bezitten van het verkopende soort en deze actief en voor langere tijd inzetten, tevens
minimaal vier keer per jaar een van te voren afgesproken verkoopactie organiseren,
krijgen een korting van 20%*.

Overige staffels:

- 3 stuks of meer in één order & levering 3% extra korting.
- Pre-order korting bij acceptatie van 5 maanden of langere levertijd 2% extra korting.
- Op aanschaf demonstratie machine 5% extra korting (maximaal 1x per jaar per

soort).
Staffels stapelen is mogelijk. Maximale netto korting 25%

*Accu’s hebben een maximaal tarief van 10% korting
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Exclusiviteit en leads-bescherming

Ondanks dat FM ook rechtstreeks zaken doet met eindgebruikers en geen exclusiviteit in
verkopen of gebied kan garanderen, houden wij rekening met actieve wederverkopers, zijn
afgesproken doelgroepen en haar klanten. Gezamenlijke verkoopacties kunnen worden
ingezet en vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over het opvolgen van leads en wie
welke kosten draagt. FM werkt met een uitgebreid crm systeem en indien wij op de hoogte
zijn van lopende offertes of vaste klanten van een wederverkoper, zullen we daarin rekening
houden. Met als uitgangspunt dat de eindgebruiker uiteindelijk leidend is betreft wie hem
gaat bedienen. Ook kunnen we leads van wederverkopers “bewaken” (als bij ons de naam,
woonplaats en configuratie van de lead bekend is).

Prijzen, kortingen, garanties en leveringen

De vastgestelde verkoopprijzen van FM zijn landelijk en altijd exclusief geldende BTW.
Eventuele wijzigingen worden minimaal 4 weken voor ingang schriftelijk kenbaar gemaakt.
De maximale houdbaarheid van door FM uitgebrachte offertes is eveneens 4 weken. Het is
voor de wederverkoper zonder toestemming niet toegestaan duurdere of goedkopere
verkoopprijzen te hanteren en hiermee zonder toestemming te adverteren.

De marge op originele accessoires en opties is gelijk aan de gehanteerde verkoopmarge
van de machine. De prijzen zijn gebaseerd op montage vanaf de fabriek. Aanschaf en
montage achteraf kan een andere prijsstelling geven wegens langere montagetijd.

Op alle originele FM onderdelen voor aftersales zit 25% korting voor wederverkopers
(uitzonderingen apart vermeld zoals accu’s!), bij voorkeur te bestellen via de webshop. Op
dit online portaal zijn ook alle tekeningen en technische documentatie beschikbaar voor
juiste aftersales. Er wordt geen exclusiviteit gegeven op levering van onderdelen uitsluitend
via dealers. Iedereen kan deze transparant op onze webshop bestellen.

Op alle door FM geleverde voertuigen, accessoires en onderdelen zit 12 maand garantie
gebaseerd op de verkoopdatum aan eindgebruiker (showroom gebruik maximaal 6 maanden
en daarbij accu’s uitgesloten). Dit op basis van omruilgarantie van de betreffende defecte
onderdelen. Bij de garantieaanvraag stuurt de wederverkoper een garantieverzoek en
aankoopnota aan FM. Bij acceptatie wordt kosteloos het onderdeel opgestuurd. Indien de
wederverkoper binnen 14 dagen het onderdeel retour stuurt en FM de garantie aanvraag
heeft gehonoreerd, ontvangt de wederverkoper een creditnota van het betreffende
onderdeel. Indien er sprake is van steeds herhalende of hardnekkige (fabrieks) fouten zal in
overleg FM de garantie uitvoering overnemen van de wederverkoper jegens eindgebruiker.
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De wederverkoper kan geen verdere aanspraak maken op gemaakte kosten, gederfde
inkomsten of schadeloosstelling in welke vorm dan ook.

De standaard voertuigen en accessoires zijn bij aflevering aan de wederverkoper geheel
klaar voor gebruik en heeft voor de wederverkoper geen verdere afleverkosten.
Uitzonderingen hierop zijn de eventuele kenteken overschrijvingskosten en speciaalbouw.

De voertuigen, inclusief vanaf fabriek bestelde accessoires worden franco in Nederland
geleverd mits dit kan worden gecombineerd met een op FM te bepalen bezorgdatum (combi
route). Indien er een separate bezorging moet plaatsvinden is er per voertuig of accessoire
een toeslag van toepassing (zie kosten service en transport op locatie). Onderdelen en
kleine accessoires worden verstuurd volgens vastgestelde verzendtarieven. Garantie
zendingen worden altijd kosteloos verzonden.

Indien er sprake is van levertijd op de nieuw bestelde FM machine wordt de wederverkoper
na bestelling hierover z.s.m. geïnformeerd met de juiste leverdatum. De overeenkomst van
bestelling blijft geldig tot de levering heeft plaatsgevonden. Na een periode van 12 weken
langere levertijd dan de afgesproken leverdatum heeft de wederverkoper het recht de
bestelling zonder kosten te annuleren. Dit geldt niet voor speciaal bouw en specifieke
afspraken.

Jaarlijkse verlenging

Elk jaar krijgt de wederverkoper, alleen bij voortzetting een nieuwe overeenkomst
aangeboden met daarin de actuele afspraken en marges voor het komende jaar/seizoen.
Die overeenkomst overtreft eerdere afspraken. Onder één van de volgende redenen kan de
overeenkomst ten allen tijden tussendoor worden opgezegd door één der partijen:

− Indien overeengekomen afspraken zowel mondeling als schriftelijk niet worden
nageleefd door één der partijen.

− Indien er sprake is van onbehoorlijk handelen of aantoonbare nalatigheid door één
der partijen die het imago van de andere partij kan beïnvloeden en/of beschadigen.

− Indien er sprake is van een zogenaamde ‘slapende wederverkoper’ die
achtereenvolgens 3 maanden geen promotie/verkoop activiteiten ontplooit en/of
achtereenvolgens 6 maanden geen verkopen genereert.
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Na een eventuele beëindiging van de overeenkomst, zullen beide partijen de lopende
(afroep) bestellingen, betalingsverplichtingen en garantiezaken afwikkelen zoals in deze
overeenkomst zijn vastgesteld. Er kan geen wederzijds beroep gedaan worden op eventuele
(financiële) schadeloosstelling in welke vorm dan ook.

Betalingscondities en eigendomsrecht

De betalingen van zowel nieuwe als gebruikte machines dienen altijd voor levering gedaan
te worden. Bij bestellingen boven de € 30.000,- netto (excl. BTW) en bij
speciaalbouw/speciale bestellingen wordt er altijd minimaal 30% aanbetaling gevraagd.
Deze aanbetaling dient voldaan te worden binnen 14 dagen of minimaal voor start van de
assemblage. Overige facturen hebben een betaaltermijn van maximaal 14 dagen.

Zolang facturen niet in zijn geheel zijn betaald (inclusief rente en kosten) blijft FM eigenaar
van de goederen en kunnen wij aanspraak maken op het eigendomsrecht. Bij levering van
kenteken houdende voertuigen wordt een naam overschrijving pas afgeleverd als de
facturen zijn betaalt. Immers geldt een overschrijvingsbewijs als eigendomsrecht van een
voertuig en zou eigendomsrecht voor FM vervallen.

Specifiek gemaakte afspraken voor wederverkoper: xxxxxxxx

Namens Frisian Motors BV

Theo de Jong
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