Bijlage bij Orders maskers Relief Goods Alliance BV
M.b.t. de kwaliteit zijn de volgende vereisten van toepassing:
Er wordt bij aflevering van de maskers in Vianen door het RIVM een test uitgevoerd, waaronder een
filter particle test en een fittest. Indien het masker niet door de fittest van het RIVM test komt is de
afspraak dat de maskers worden getest door Dekra (Duitsland), in ieder geval test 2.3. Als ook de
Dekra test negatief is, worden de volgende stappen aangehouden:
De fabrikant legt de productie stil voor het LCH
De fabrikant krijgt 5 tot 7 werkdagen de tijd om het model aan te passen
Het vernieuwde masker wordt door RIVM Vianen en Dekra (Duitsland) getest
Bij goed gevolg wordt het vernieuwde masker in productie genomen.
Indien het vernieuwde masker niet door de tests komt, wordt de order direct geannuleerd.
KN 95 Min. requirement = 85% score on 0.5 micron on NaCI test by TU Delft
because of premium price: min requirement : 90% on 0.5 Micron
article 3-C of general terms of Mediq is not applicable
Betalingsvoorwaa rden:
Bij het aangaan van deze opdracht: 50% van het totaalbedrag van de testorder (groot ShenQuan
3.000.000 stuks, Groot Ryzur 2.000.000 stuks), per direct.
De overige 50% wordt betaalbaar gesteld 4 dagen voorafgaand aan elke deellevering af-fabriek.
Leveringsschema zal worden gedeeld met LCH. SGS (onafhankelijke partij) test kwaliteit en telt de
batch in de fabriek, daarna betaling. Op verzoek wordt rapport verstuurd aan LCH.
50% zal worden aanbetaald 7 dagen voorgaande van het aangaan van het tweede gedeelte van de
productieorder groot 17.000.000 stuks. De overige 50% wordt betaalbaar gesteld 4 dagen
voorafgaand aan elke deellevering af-fabriek.
Leveringsschema zal worden gedeeld met LCH. SGS-rapportages van deelleveringen zijn beschikbaar
op verzoek. Aanvullende afspraken rondom kwaliteitsaspecten van de mondmaskers worden in de
bijlage 'order maskers Relief Goods Alliance B.V.' benoemd, ter beoordeling van het al dan niet
aangaan van de tweede productieorder. Buiten deze gestelde voorwaarden is annulering niet
mogelijk.
Transport:
Is door NL geleid transport van fabriek naar de luchthaven.
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