
 

1. Pandemievoorschriften Goudsmit Magnetische Systemen 
  

1.1.1 Richtlijnen 

 
Goudsmit Magnetic Systems is gevestigd in Nederland en daarom verplicht te handelen volgens de 
richtlijnen en voorschriften van de Nederlandse overheid (RIVM en Overheid). 
Wij mogen niet reizen naar landen en/of regio's waar volgens de huidige Nederlandse of 
binnenlandse richtlijnen beperkingen gelden van overheidswege. Dit heeft gevolgen voor 
klantbezoeken, levering van onze goederen en producten en inbedrijfstelling ter plaatse. 
 
In alle bovengenoemde gevallen heeft Goudsmit het recht data en/of tijdschema's te wijzigen in 
geval richtlijnen en restricties door de Nederlandse overheid of binnenlandse regelgeving worden 
gewijzigd. Goudsmit zal altijd in nauw contact blijven met haar klanten en u in deze gevallen direct 
informeren. 

1.1.2 Ingebruikneming 

 
Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de inbedrijfstelling ter plaatse uit te voeren, zullen wij 
deze vervangen door een virtuele inbedrijfstelling in de vorm van een videogesprek, waarbij wij 
een volledige inbedrijfstelling kunnen uitvoeren met u als onze klant. Hiermee voldoen we nog 
steeds aan de eisen van u als klant. Goudsmit Magnetic Systems zal het voortouw nemen bij deze 
virtuele inbedrijfstelling 

1.1.3 Inbedrijfstellingsvoorwaarden 

 
Voor de virtuele inbedrijfstelling gelden dezelfde voorwaarden als voor de inbedrijfstelling ter 
plaatse. 
De inbedrijfstelling kan alleen worden uitgevoerd als: 

- Er ten minste één Engels sprekende monteur bij de automaat aanwezig is 
- De klant ter plaatse een camera beschikbaar heeft bij de machine(s) met vrij zicht 
- Goudsmit een schriftelijke bevestiging ontvangen heeft over datum en tijdstip van de 

geplande ingebruikname 
- Tijdens de inbedrijfstelling (aan het einde) dient de klant het beschikbare 

inbedrijfstellingsdocument in Google Docs volledig in te vullen. Het dient te worden 
ondertekend voor goedkeuring en bevestiging 

1.1.4 Kosten voor virtuele inbedrijfstelling 

 
De kosten van de virtuele inbedrijfstelling zullen worden gespecificeerd op het ogenblik dat wordt 
overeengekomen de virtuele inbedrijfstelling uit te voeren. 
 

1.1.5 Leveringsdata 

 
Zoals vermeld in onze offerte zullen wij pas met de productie beginnen en een leveringsdatum 
bevestigen na goedkeuring van afgeleverde goedkeuringsdocumenten.  
 
In verband met pandemische invloeden binnen Goudsmit en bij haar leveranciers zijn 

alle bevestigde leveringen tijden afhankelijk van de pandemische invloeden en kunnen 

deze, altijd in overleg met u als onze klant, worden gewijzigd en aangepast na 

bevestiging. Uiteraard proberen we de levertijden zo kort mogelijk te houden. 
  
Gelieve hiermee rekening te houden bij uw planning voor de bouw van uw installaties of 
proceslijnen.  


