FLEXITALLIC BELGIUM, BVBA
VERKOOPVOORWAARDEN

1

INTERPRETATIE
De volgende begrippen zullen, voor de toepassing van deze Voorwaarden, de
hieronder beschreven betekenis hebben:
1.1
“Bestellingsbevestiging”

“Koper”
“Voorwaarden”
“Contract”

“Goederen”

“Offerte”
“Veiligheidsvoorschriften”

“Verkoper”
“Diensten”
“Bijzondere voorwaarden”

1.2

verwijst naar de schriftelijke
bevestiging van de Verkoper aan de
Koper, zowel vóór als na de levering
van de Goederen.
verwijst naar de persoon, de firma of
het bedrijf waarmee het Contract
wordt gesloten;
verwijst naar deze voorwaarden en
de Bijzondere voorwaarden samen;
verwijst naar de overeenkomst tussen
de Verkoper en de Koper voor de
verkoop van Goederen of de levering
van Diensten;
verwijst naar de goederen en/of
Diensten die door de Verkoper
moeten worden geleverd uit hoofde
van het Contract;
verwijst naar de schriftelijke,
mondelinge of online offerte van de
Verkoper aan de Koper.
verwijst naar de voorschriften die
worden uitgegeven op grond van de
Britse Wet inzake Gezondheid en
Veiligheid op de Werkplek etc. van
1974 (Health and Safety at Work etc.
Act 1974) Artikel 15;
verwijst naar Flexitallic Belgium,
BVBA;
verwijst naar de diensten geleverd
door de Verkoper, met of zonder de
Goederen;
verwijst naar alle voorwaarden op
de volgende pagina.

Woorden en uitdrukkingen gedefinieerd voor de doeleinden van of in
verband met een wettelijke bepaling zullen, indien de context dit vereist,
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worden geïnterpreteerd volgens dezelfde betekenis in deze Voorwaarden.
Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar enige bepaling van een statuut
moet worden opgevat als een verwijzing naar die bepaling zoals
gewijzigd, uitgebreid of verlengd op het relevante tijdstip.
1.3

2

Tenzij de context anderszins een verwijzing naar een Voorwaarde
vereist, moet deze worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar een
Voorwaarde van deze Voorwaarden en moet de verwijzing naar een
artikel worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar een artikel van een
Voorwaarde.

STATUS VAN VOORWAARDEN
Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door de Verkoper, zullen deze
Voorwaarden op elk moment prevaleren op door de Koper voorgestelde
voorwaarden of bepalingen en worden ze dienovereenkomstig in elk Contract
opgenomen.

3

TOTSTANDKOMING VAN CONTRACT
3.1

Alle Offertes en Bestellingsbevestigingen die door de Verkoper worden
gegeven, worden geacht deze Voorwaarden te omvatten, behalve
(behoudens de bepalingen van artikel 3.7) voor zover deze niet stroken
met de bijzondere voorwaarden of bepalingen in de Offerte of de
Bestellingsbevestiging (naargelang het geval).

3.2

De Offerte blijft 30 dagen geldig en vormt geen aanbod ter aanvaarding
voor de Koper, maar slechts een uitnodiging aan de Koper om een bod te
doen volgens de voorwaarden ervan. Het Contract wordt pas van kracht
nadat de Verkoper de Bestellingsbevestiging aan de Koper heeft
verzonden.

3.3

Enige voorwaarden of bepalingen in de bestelling van de Koper die niet
stroken met deze Voorwaarden zullen geen deel uitmaken van het
Contract, tenzij (behoudens de bepalingen van artikel 3.7) deze door de
Verkoper schriftelijk worden aanvaard in de Bestellingsbevestiging.

3.4

De annulering van het Contract door de Koper is een contractbreuk die
de Verkoper recht geeft op schadevergoeding, en de Koper zal de
Verkoper volledig schadeloosstellen voor alle verliezen (met inbegrip
van winstderving), kosten (met inbegrip van de arbeidskosten en kosten
voor de gebruikte materialen), schadevergoedingen, lasten en onkosten
die zijn gemaakt of opgelopen door de Verkoper als gevolg van de
annulering.

3.5

Indien er na een Contract tussen de Verkoper en de Koper waarin deze
Voorwaarden zijn opgenomen een Contract wordt gesloten voor de
levering van goederen of diensten vergelijkbaar met de Goederen of
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Diensten tussen de Verkoper en de Koper, ongeacht of dit schriftelijk of
mondeling is, zonder uitdrukkelijke verwijzing naar enige voorwaarden,
wordt een dergelijk contract geacht te zijn onderworpen aan deze
Voorwaarden.
3.6

Voor zover deze Voorwaarden onder enige omstandigheden worden
beschouwd als of geacht de voorwaarden van een tegenbod te zijn, wordt
de Koper geacht dit tegenbod te hebben aanvaard door fysieke levering
van de Goederen of voltooiing van de Diensten van de Verkoper te
aanvaarden.

3.7

Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden zal van kracht zijn tenzij
deze schriftelijk is overeengekomen en is ondertekend door een bevoegde
vertegenwoordiger van de Verkoper.

3.8

De werknemers van de Verkoper zijn niet gemachtigd om mondelinge
verklaringen af te leggen met betrekking tot de beschrijving van de
kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van Goederen of met
betrekking tot de vaardigheden en zorg die de Verkoper aan de dag zal
leggen bij de levering van de Diensten. Als er een verklaring wordt
afgelegd of een mondelinge mening wordt gegeven die wezenlijk van
invloed is op de beslissing van de Koper om een bestelling te plaatsen
voor de Goederen of Diensten, moet de Koper ervoor zorgen dat
dergelijke details schriftelijk worden bevestigd door een naar behoren
bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper om deel uit te maken van
het Contract, zo niet kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld.

3.9

Alle specificaties, tekeningen en technische beschrijvingen in
correspondentie die zijn ingediend met of in verband met een Offerte of
Bestellingsbevestiging vallen onder het auteursrecht van de Verkoper, en
zij gelden slechts bij benadering en worden niet gegarandeerd tenzij een
specifieke schriftelijke verbintenis is opgenomen in de Offerte of de
Bestellingsbevestiging. Al het auteursrechtelijk materiaal en alle
informatie en “knowhow” die worden geleverd, zullen te allen tijde door
de Koper als vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet zonder de
schriftelijke toestemming van de Verkoper door de Koper worden
gebruikt, behalve in overeenstemming met het doel van het Contract en
voor de exploitatie van de Goederen of de levering van de Diensten die
op grond hiervan worden geleverd, noch mogen ze zonder de schriftelijke
toestemming van de Verkoper aan derden worden medegedeeld,
behoudens voor zover nodig voor de bovengenoemde doeleinden.

3.10

De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in de specificatie of onderdelen van de Goederen die moeten voldoen aan
de toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten, of indien
deze de kwaliteit of prestaties niet wezenlijk beïnvloeden.
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3.11

4

Wanneer de Verkoper Goederen aan de Koper levert als agent voor een met
name genoemde opdrachtgever, zijn deze Voorwaarden ook van toepassing
op de door de Verkoper met betrekking tot dergelijke Goederen geleverde
Diensten, adviezen of verklaringen.

LEVERING
4.1

De levering van de Goederen zal plaatsvinden door afhaling door de
Koper van de Goederen op het terrein van de Verkoper nadat de
Verkoper de Koper heeft meegedeeld dat de Goederen klaar zijn voor
afhaling, of indien een andere plaats voor levering door de Verkoper is
overeengekomen door levering van de Goederen door de Verkoper op die
plaats.

4.2

Alle datums die worden genoemd voor de levering van de Goederen of
de levering van de Diensten zijn bij benadering en worden uitsluitend ter
informatie gegeven, en het tijdstip zal onder geen beding van essentieel
belang zijn. Een vertraging in de levering, met inbegrip van levering op
een later tijdstip dan de datum of datums die in het Contract zijn
vermeld, vormt geen contractbreuk en geeft de Koper niet het recht om
het Contract als nietig te beschouwen of recht op enig ander verhaal
tenzij (behoudens de bepalingen in artikel 3.7) de Verkoper de datum van
levering heeft gegarandeerd in een schriftelijke garantie die uitdrukkelijk
de bepalingen van deze Voorwaarde wijzigt.

4.3

Wanneer de Goederen in tranches moeten worden geleverd, vormt elke
levering een afzonderlijk contract en verzuim van de Verkoper om een of
meer van de tranches te leveren in overeenstemming met deze
Voorwaarden, of enige vordering van de Koper met betrekking tot een of
meer tranches geeft de Koper niet het recht om het Contract in haar
geheel als verworpen te beschouwen.

4.4

Indien de Koper nalaat de Goederen in ontvangst te nemen of nalaat de
Verkoper adequate leveringsinstructies te geven op het tijdstip vermeld
voor levering, dan mag de Verkoper, zonder afbreuk te doen aan enig
ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt:
4.4.1

de Goederen opslaan tot de feitelijke levering, en de Koper
redelijke opslagkosten aanrekenen (inclusief verzekering); of
4.4.2 de Goederen verkopen tegen de beste prijs die direct verkrijgbaar
is, en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) de
Koper eventuele tekorten onder de prijs aanrekenen op grond van
het Contract.
4.5

Behoudens de bepalingen in artikel 4.4 heeft de Verkoper een algemeen
pandrecht op alle goederen en eigendommen van de Koper, en dit
pandrecht is uitoefenbaar met betrekking tot alle bedragen die naar het
redelijk oordeel van de Verkoper door de Koper wettelijk verschuldigd
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zijn aan de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om na een
voorafgaande kennisgeving van veertien dagen dergelijke goederen of
eigendommen te vervreemden op de manier en tegen de prijs die hij
gepast acht en om de opbrengst te verrekenen tegenover die schuld.
4.6

5

De levering van een grotere of kleinere hoeveelheid van de Goederen dan de
bestelde hoeveelheid, of van Goederen waarvan slechts enkele defect zijn,
geeft de Koper niet het recht om goederen te weigeren wanneer deze voor
minder dan 5% afwijken van de bestelde hoeveelheid en niet defect zijn.
Voor zover de Koper vanwege de levering van een grotere of kleinere
hoeveelheid van de Goederen dan de bestelde hoeveelheid recht heeft op
weigering, of in geval van niet-levering van de gehele zending, moet de
Koper de Verkoper informeren (en het recht van de Koper om te weigeren
zal onder voorbehoud hiervan zijn) binnen 7 dagen na ontvangst van de
begeleidende vrachtbrief, of (bij niet-levering van het geheel) na de dag
waarop de zending bij normale doorvoer zou zijn afgeleverd. Indien een
dergelijke kennisgeving niet wordt gedaan, is de Verkoper niet verplicht het
tekort of de niet-levering te compenseren.

GOEDEREN IN DOORVOER
Tenzij uitdrukkelijke andersluidend bepaald in de Bijzondere voorwaarden, waarbij
de Verkoper ermee instemt om het vervoer voor de Goederen te regelen, zal de
transportmethode uitsluitend door de Verkoper worden bepaald. Indien de Verkoper
ermee instemt verantwoordelijk te zijn voor risico's van verlies of beschadiging van
de Goederen tijdens de doorvoer, zal geen enkele vordering voor verlies of
beschadiging van de Goederen tijdens de doorvoer door de Verkoper worden
behandeld, (en de Koper heeft niet het recht om de betreffende Goederen te
weigeren) tenzij de vordering schriftelijk wordt ingediend bij zowel de Verkoper als
de relevante koerier, en dit binnen 7 dagen na de datum waarop de Koper de
desbetreffende vrachtbrief heeft ontvangen. Wanneer een dergelijke vordering
binnen die tijd wordt ingediend en wordt aanvaard door de Verkoper, zal de
aansprakelijkheid de prijs van die goederen die beschikbaar zijn (in de goedkoopste
markt) voor de Koper niet overschrijden om de verloren of beschadigde Goederen
te vervangen.

6

EIGENDOM EN RISICO
6.1

Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat bij levering
over op de Koper, tenzij de verkoop er een aan een buitenlandse Koper is, in
welk geval het risico zal worden bepaald door de relevante Incoterm zoals
gespecificeerd in de Bijzondere voorwaarden.

6.2

Totdat de Verkoper de volledige betaling heeft ontvangen voor de
Goederen, en in het geval van enig ander contract tussen de Verkoper en
de Koper, blijven de Goederen eigendom van de Verkoper.

6.3

Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, zal de
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Koper de Goederen voor en namens de Verkoper bewaren, en zal hij de
Goederen gescheiden houden van die van de Koper en derden. Daarbij
worden de Goederen op de juiste wijze opgeslagen, beschermd en
verzekerd en herkenbaar gemaakt als eigendom van de Verkoper. Tot die
tijd heeft de Koper het recht om de Goederen te gebruiken of (behoudens
de bepalingen in artikel 6.4) de Goederen te verkopen in het kader van de
normale bedrijfsvoering, maar hij zal de Verkoper de opbrengsten van de
verkoop of anderszins van de Goederen in rekening brengen, hetzij
tastbaar of ontastbaar, met inbegrip van opbrengsten uit verzekering en al
deze opbrengsten gescheiden houden van gelden of eigendommen van de
Koper en derden, en in het geval van tastbare opbrengsten die op de juiste
manier opslaan, beschermen, verzekeren en herkenbaar maken als
eigendom van de Verkoper.

7

6.4

Totdat de Verkoper de volledige betaling van de prijs van de Goederen
heeft ontvangen in contanten of onbezwaarde middelen, heeft de Koper
niet het recht om enige eigendom in de goederen (door verkoop of
anderszins) te vervreemden aan de holdingmaatschappij van de Koper of
een dochteronderneming van de Koper of van een dergelijke
holdingmaatschappij.

6.5

Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Koper (en op
voorwaarde dat de Goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht
op de wijze voorzien in artikel 6.3), heeft de Verkoper het recht om te
allen tijde te eisen dat de Koper de Goederen levert aan de Verkoper en
indien de Koper nalaat dit onverwijld te doen, om het terrein van de
Koper of van enige derde waar de Goederen zijn opgeslagen te betreden
en de Goederen weer in bezit te nemen.

PRIJZEN EN BTW
Tenzij de Bijzondere voorwaarden bepalen dat de prijs ongewijzigd blijft gedurende
een bepaalde periode, kan de prijs worden aangepast naar aanleiding van:
7.1

een verhoging van de kosten van de Verkoper met betrekking tot materialen,
arbeid, diensten of vervoer tussen de datum van het Contract en de datum
van de betreffende vrachtbrief;

7.2

eventuele wijzigingen van het Contract op verzoek van de Koper en
aanvaard door de Verkoper;

7.3

enige vertraging veroorzaakt door nalatigheid van de Koper om instructies,
informatie of om het even wat te leveren dat de vervaardiging van de
Goederen of de levering van de Diensten mogelijk maakt;

7.4

een wijziging in de wisselkoers van de valuta waarin de prijs wordt
uitgedrukt in verhouding tot de Britse pond die plaatsvindt tussen de datum
van het Contract en de datum van de betreffende vrachtbrieven; en
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7.5

de kosten voor het verpakken van de Goederen.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief belasting over de toegevoegde
waarde en andere heffingen of belastingen die worden geheven op de
Verkoper in het land van de Koper, waarvoor de Koper bijkomend
aansprakelijk is.

8

9

BETALING
8.1

De betaling voor de Goederen wordt gedaan in euro's aan de Verkoper
uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op die waarin de
betreffende factuur werd verzonden, tenzij anderszins bepaald in de
Bijzondere voorwaarden en niettegenstaande het feit dat de Koper noch het
eigendomsrecht op, noch het bezit over de Goederen kan hebben.

8.2

De wijze van betaling zal worden gekozen naar goeddunken van de Koper,
behalve in het geval van een buitenlandse Koper wanneer alle betalingen
worden gedaan door middel van een onherroepelijke kredietbrief bevestigd
door een Belgische clearingbank, of volgens een andere methode die de
Verkoper kan bepalen in de Bijzondere voorwaarden.

8.3

Het tijdstip van betaling zal van wezenlijk belang zijn. Indien de Koper
nalaat enige betaling te doen tegen de vervaldag, kan de Verkoper, naast
zijn andere rechten, verdere leveringen aan de Koper opschorten op grond
van het Contract of zich op grond van een ander contract tussen hen een
betaling gedaan door de Koper voor dergelijke Goederen of Diensten (of
de goederen of diensten die worden geleverd op grond van een ander
contract tussen de Koper en de Verkoper) toe-eigenen, en naargelang de
Verkoper gepast acht (niettegenstaande enige vermeende toe-eigening
door de Koper), de Koper rente aanrekenen (zowel vóór als na een
vonnis) op het onbetaalde bedrag tegen een tarief van 8 procent per jaar
bovenop het variërende basistarief van ING Belgium en een pandrecht
uitoefenen op enige eigendom van de Koper die op dat moment in zijn
bezit is, totdat de volledige betaling is gedaan. Anders worden betalingen
toegepast op facturen in de volgorde waarin ze zijn uitgegeven en op
Goederen en Diensten in de volgorde waarin ze op facturen worden
vermeld.

8.4

De Koper heeft geen recht op enige aftrek en evenmin om de betaling van
enig bedrag dat verschuldigd is in te houden, door middel van verrekening,
tegenvordering of anderszins.

GARANTIES
9.1

Vanwege zijn beleid van voortdurende productverbetering behoudt de
Verkoper zich het recht voor de formulering van Goederen zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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9.2

In plaats van alle rechten die de Koper zou hebben of zou kunnen hebben
buiten deze Voorwaarden, belooft de Verkoper in het geval van de door
de Verkoper vervaardigde Goederen dat, indien binnen één jaar na
levering van een artikel van de Goederen daarin een materiaal- en
fabricagefout wordt ontdekt, waarbij deze fout bij een redelijke inspectie
niet duidelijk zichtbaar zou zijn geweest (ongeacht of een dergelijke
inspectie werd uitgevoerd of niet), hij naar eigen goeddunken de Koper
de volledige prijs zal betalen die door de Koper aan de Verkoper voor een
dergelijk artikel is betaald, of het artikel zal repareren, of het kosteloos
zal vervangen op de door de Koper voor de originele Goederen
gespecificeerde plaats van levering.

9.3

De rechten van de Koper op grond van artikel 9.2 zijn aan de volgende
voorwaarden verbonden:
9.3.1

De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in de Goederen
die te wijten zijn aan tekeningen, ontwerpen, specificaties,
gereedschappen, mallen of andere items die door de Koper zijn
geleverd of afwijkingen van de vereisten van het Contract
waarvoor een concessie is bekendgemaakt aan en aanvaard door
de Koper;

9.3.2

de Koper informeert de Verkoper van het vermeende gebrek of de
niet-conformiteit binnen 10 dagen nadat de Koper ervan op de
hoogte is gebracht, en biedt de Verkoper een redelijke
mogelijkheid tot verificatie, en wanneer de Verkoper ervoor kiest
om die mogelijkheid op zijn eigen terrein te benutten, brengt de
Koper de Goederen in kwestie terug naar dat terrein in
overeenstemming met de instructies en op risico en kosten van de
Verkoper;

9.3.3

de Goederen die naar verluidt defect of niet-conform zijn, zijn
volledig betaald (waarbij de vervaldatum voor hun betaling is
verstreken) en ze werden te allen tijde in overeenstemming met de
instructies van de Verkoper, of bij afwezigheid van dergelijke
instructies op een correcte manier en onder normale
werkomstandigheden, opgeslagen, behandeld, gebruikt en toegepast;

9.3.4

de Koper heeft aangetoond dat het vermeende gebrek of de nietconformiteit niet te wijten was aan het falen of onjuist installeren
van bepaalde goederen, apparatuur, systemen of andere items in
interactie met de Goederen; en

9.3.5

de Koper heeft verzekerd dat er geen verder gebruik of toepassing
van de Goederen heeft plaatsgevonden nadat hij op de hoogte
werd gebracht van het vermeende gebrek of de niet-conformiteit.
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10

9.4

De Verkoper verbindt zich er bovendien toe dat, voor zover de Goederen
niet door hem werden vervaardigd, hij aan de Koper het voordeel zal
overdragen van eventuele garanties of vrijwaringen die hij van zijn eigen
leveranciers heeft gekregen met betrekking tot die Goederen.

9.5

Alle expliciete of impliciete voorwaarden of garanties die wettelijk of
anderszins van toepassing zijn met betrekking tot de staat, kwaliteit,
geschiktheid, beschrijving of uitvoering van de Goederen of met
betrekking tot de kwaliteit van de levering van Diensten aangaande de
Goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten en de Koper erkent dat hij zelf
instaat voor de geschiktheid van de Goederen voor het doel waarvoor ze
zijn gekocht. Verder is de Verkoper op geen enkele manier aansprakelijk
contractueel, door onrechtmatige daad, door nalatigheid, wettelijk of
anderszins voor schade, verlies, of letsel opgelopen door de Koper,
ongeacht de oorzaak ervan, ongeacht of het gevolgschade betreft of
anderszins, en die verband houdt met of voortvloeit uit het verstrekken
van of het geven van advies met betrekking tot de Goederen of Diensten,
of die direct of indirect te wijten is aan handelingen, gebreken of
nalatigheid van de Verkoper, van een van de medewerkers of agenten van
de Verkoper; anders dan overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door
nalatigheid van de Verkoper.

9.6

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige kosten, vorderingen,
schadevergoedingen of onkosten die voortvloeien uit een onrechtmatige
daad of nalatigheid of een contractbreuk of wettelijke verplichting berekend
op basis van winst, inkomsten, productie of overlopende posten, of verlies
van dergelijke winsten, inkomsten, productie of overlopende posten, of op
basis van de toerekening van dergelijke kosten, vorderingen,
schadevergoedingen
of
onkosten
op
basis
van
tijd.

9.7

De totale aansprakelijkheid van de Verkoper (contractueel, door
nalatigheid, door een schending van wettelijke verplichtingen of
anderszins) tegenover de Koper voor verlies of schade van welke aard
dan ook en ongeacht de oorzaak, is beperkt tot en zal in geen geval hoger
zijn dan de prijs van de Goederen en/of Diensten waarnaar in het
Contract wordt verwezen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE EN TECHNISCH ADVIES
10.1

Veiligheidsinformatie die door de Verkoper wordt verstrekt bij de eerste
verzending van de Goederen, weerspiegelt zijn huidige kennis en beschrijft
de Goederen uitsluitend in termen van veiligheidsvereisten. De Koper erkent
dat:
10.1.1 deze informatie geen garantie vormt met betrekking tot de kwaliteit,
geschiktheid voor een bepaald doel of specifieke chemische
eigenschappen van de Goederen; en
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10.1.2 hij verantwoordelijk is voor de opslag, de behandeling en het
gebruik van de Goederen in overeenstemming met goede
industriële hygiënische praktijken en de toepasselijke wetgeving,
inclusief het verstrekken van passende veiligheidsinformatie aan
diegenen die mogelijk worden blootgesteld aan de activiteiten van
de Koper met betrekking tot de Goederen.
10.2

11

De Koper erkent dat de Contractprijs van de Goederen niet de
verstrekking door de Verkoper van enig technisch of operationeel advies
(dat verschilt van de veiligheidsinformatie vermeld in artikel 10.1) met
betrekking tot de Goederen weerspiegelt. De aansprakelijkheid van de
Verkoper met betrekking tot dergelijk advies is beperkt door artikel 9.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
Voor zover de Verkoper weet, maken de Goederen geen inbreuk op enig patent of
ander industrieel eigendomsrecht, maar de Verkoper doet geen contractuele of
andere verklaringen in dat opzicht en is in geen geval aansprakelijk tegenover de
Koper voor de schending van dergelijke rechten. De Verkoper is eigenaar van alle
uitvindingen, ontwerpen of processen die worden gemaakt of ontwikkeld tijdens de
uitvoering van het Contract.

12

SCHADELOOSSTELLING
12.1

Zonder afbreuk te doen aan de uitdrukkelijke verplichtingen van de
Verkoper op grond van deze Voorwaarden, zal de Koper de Verkoper
volledig schadeloosstellen en vrijwaren voor enigerlei aansprakelijkheid
van welke aard dan ook tegenover een derde die op welke manier dan
ook optreedt (contractueel of anderszins, en met inbegrip van maar niet
beperkt tot aansprakelijkheid die voortvloeit uit de nalatigheid van de
Verkoper of uit de nalatigheid van een persoon voor wie de Verkoper
indirect aansprakelijk is) met betrekking tot, of in verband met:
12.1.1 enig gebrek in de Goederen of Diensten; en/of
12.1.2 enig verlies, letsel of schade van welke aard dan ook (direct,
indirect of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot
winstderving en/of incidentele, gevolgschade of bijzondere
verliezen of schade van welke aard dan ook) die voortvloeien uit,
of in verband met de levering van Diensten of de verkoop van de
Goederen of hun gebruik of wederverkoop.

12.2

Als de Goederen moeten worden vervaardigd of geassembleerd of een
procedé door de Verkoper moet worden toegepast op de Goederen in
overeenstemming met een ontwerptekening of specificatie die door de
Koper is ingediend, of met gebruik van goederen die door de Koper zijn
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geleverd, zal de Koper de Verkoper vrijwaren tegen alle verliezen,
schade, kosten en onkosten toegekend aan of opgelopen door de
Verkoper in verband met, of betaald of goedgekeurd om te worden
betaald door de Verkoper voor de afhandeling van vorderingen wegens
inbreuken op enig patent, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere
industriële of intellectuele-eigendomsrechten van andere personen die
voortvloeien uit het gebruik door de Verkoper van de ontwerptekening of
specificatie of goederen van de Koper.
13

14

MATRIJZEN, GEREEDSCHAPPEN, MALLEN ENZ.
13.1

De Koper gaat ermee akkoord dat elk artikel (inclusief matrijzen,
gereedschappen, testapparatuur, monsters, mallen) dat door de Koper aan
de Verkoper wordt verstrekt voor de doeleinden van een Contract vrij is
van materiaal- en fabricagefouten en dat het geschikt is voor het doel
ervan, en dat het eigendom is en blijft van de Koper en duidelijk door de
Koper als zodanig gemarkeerd is, en dat het voor risico van de Koper is
en blijft anders dan in het geval van nalatigheid van de Verkoper en
vergezeld gaat van uitgebreide instructiehandleidingen met betrekking tot
de werking en het onderhoud ervan (zulke handleidingen moeten door de
koper up-to-date worden gehouden), maar dat het alleen zal worden
teruggestuurd naar de Koper als de Koper daar schriftelijk om verzoekt.

13.2

Matrijzen, patronen, gereedschappen of soortgelijke artikelen gemaakt
door de Verkoper voor het doel van het Contract blijven eigendom van de
Verkoper anders dan wanneer zij het onderwerp zijn van specifieke
facturering aan de Koper wanneer eigendommen daarin (juridisch en
economisch) worden beheerst door artikel 6 alsof ze de Goederen waren.

CONSIGNATIEVOORRAAD
Wanneer de Goederen moeten worden geleverd op consignatiebasis, zullen de
Koper en de Verkoper de specifieke contractdetails volgen zoals
overeengekomen in de contracten inzake consignatievoorraden.

15

ONTWERPTEKENINGEN EN SPECIFICATIES
15.1

Wanneer de Verkoper ontwerptekeningen of specificaties ontwerpt in
overeenstemming met de vereisten van de Koper, is het de
verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen
correct werken als ze worden geleverd in overeenstemming met
dergelijke ontwerptekeningen of specificaties.

15.2

Wanneer Goederen worden vervaardigd, geassembleerd of verkocht:
15.2.1 volgens ontwerptekeningen of specificaties verstrekt door de
Koper; of

KP-Rev2 – May 2018

15.2.2 volgens ontwerptekeningen of specificaties opgesteld door de
Verkoper en goedgekeurd door de Koper; of
15.2.3 met gebruik van door de Koper geleverde goederen
dan zal de Koper in dergelijk geval de Verkoper vrijwaren tegen enige
aansprakelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit een tekortkoming
in een ontwerp of functie, of een tekortkoming of gebrek in de door de
Koper geleverde goederen, inclusief (zonder afbreuk te doen aan de
algemeenheid van het voorgaande) aansprakelijkheidskosten en onkosten
die voortvloeien uit een vordering wegens nalatigheid tegenover de
Verkoper of voor de schending door de Verkoper van een voorwaarde,
garantie of verbintenis die is opgenomen in het Contract of een ander
contract tussen de Verkoper en de Koper, of geïmpliceerd door de wet, of
de schending door de Verkoper van enige wettelijke plicht.

16

15.3

Indien de Koper vereist dat een wijziging in een ontwerptekening of
specificatie wordt aangebracht, betaalt de Koper alle eventueel
noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

15.4

Indien de Goederen moeten worden vervaardigd of geleverd volgens
ontwerptekeningen of specificaties die door de Koper moeten worden
geleverd, zullen deze binnen een redelijke termijn worden geleverd om
de Verkoper in staat te stellen de levering binnen de aangegeven termijn
af te ronden.

OVERMACHT
16.1

Als een van de partijen wordt beïnvloed door omstandigheden die buiten
haar redelijke controle liggen ('geval van overmacht'), met inbegrip van
maar niet beperkt tot:
16.1.1 overmacht, explosie, bliksem, overstroming, storm, brand of
ongeluk;
16.1.2 oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgerlijke onrust
of vordering;
16.1.3 handelingen, beperkingen, verordeningen, reglementen, verboden
of maatregelen van welke aard dan ook door een overheidsorgaan
of lokale overheid;
16.1.4 import- of exportregelingen, of embargo's;
16.1.5 stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of
handelsgeschillen (ongeacht of dit betrekking heeft op
werknemers van de Verkoper of van een derde partij);
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16.1.6 moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, brandstof,
onderdelen of machines;
16.1.7 stroomuitval of uitval van machines.
Deze partij stelt de andere partij in kennis van de aard en de omvang van
de omstandigheden in kwestie.

17

16.2

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden wordt
geen van de partijen geacht het Contract te hebben geschonden of
anderszins aansprakelijk te zijn tegenover de andere voor enige
vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van enige van haar
verplichtingen op grond van het Contract, voor zover de vertraging of
niet-nakoming te wijten is aan een geval van overmacht, en de tijd voor
de uitvoering van die verplichting zal worden verlengd met het aantal
dagen waarvoor de overmachtsituatie van kracht is.

16.3

Als een van beide partijen op grond van artikel 16.2 hierboven wordt
ontlast van de uitvoering van een van haar verplichtingen voor een
doorlopende periode van meer dan 90 dagen, of voor een totale periode
van 90 dagen in een periode van 365 opeenvolgende dagen, dan mag de
andere partij niettegenstaande enige andere bepaling van deze
Voorwaarden het Contract beëindigen door de partij die zich op
overmacht beroept niet minder dan 21 dagen van tevoren schriftelijk in
kennis te stellen.

16.4

In geval van beëindiging door een van de partijen op grond van artikel
16.3 hierboven zal de Verkoper gerechtigd zijn om de Koper alle kosten
(met inbegrip van de arbeidskosten en kosten voor de gebruikte
materialen) en onkosten te factureren die zijn gemaakt of opgelopen tot
de datum van beëindiging.

BEËINDIGING
17.1

Deze Voorwaarde is van toepassing als:
17.1.1 de Koper een van zijn verplichtingen op grond van het Contract
of een ander contract tussen de Koper en de Verkoper overtreedt;
of
17.1.2 onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van (zonder afbreuk
te doen aan de algemeenheid ervan) die bedoeld in artikel 16,
wezenlijke gevolgen hebben voor het commerciële effect van het
Contract; of
17.1.3 de Koper failliet gaat, een vrijwillige overeenkomst aangaat, in
vereffening gaat, er een curator of administratief bewindvoerder
wordt benoemd over een van zijn eigendommen of activa, of
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anderszins insolvabel is; of
17.1.4 de Koper zijn bedrijfsactiviteiten staakt of op het punt staat deze
te staken; of
17.1.5 de Verkoper redelijkerwijs begrijpt dat een van de gebeurtenissen
genoemd in de artikelen 17.1.3 en 17.1.4 op het punt staat zich
voor te doen met betrekking tot de Koper en de Koper hiervan op
de hoogte brengt; of
17.1.6 de Verkoper een kennisgeving ontvangt van een vordering
volgens welke de Goederen of een deel daarvan, of een op de
Goederen toegepast proces, inbreuk zouden maken op enig
patent, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere industriële
of intellectuele-eigendomsrechten van een andere persoon.
17.2

Als deze Voorwaarde van toepassing is, heeft de Verkoper,
onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper
beschikt, het recht om het Contract te beëindigen of verdere leveringen
op grond van het Contract op te schorten zonder enige aansprakelijkheid
tegenover de Verkoper, en als de Goederen zijn geleverd, maar niet
werden betaald, tenzij de Verkoper het Contract opzegt, wordt de prijs
onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande enige andersluidende eerdere
overeenkomst of regeling.

17.3

In het geval dat de Goederen op enigerlei wijze worden veranderd of
gewijzigd door:
17.3.1 de Verkoper op verzoek van de Koper; of
17.3.2 de Koper of een derde partij en het Contract vervolgens wordt
beëindigd, dan betaalt de Koper de volledige prijs van de
Goederen en de volledige kosten die de Verkoper heeft gemaakt
of opgelopen voor het veranderen of wijzigen van de Goederen.

18

TENTOONSTELLINGEN
De Koper zal de Goederen niet tentoonstellen op een handelsbeurs of
soortgelijke promotie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Verkoper.

19

ALGEMEEN
19.1

De Koper is niet gerechtigd om het voordeel van het Contract over te
dragen of een van zijn rechten op grond van het Contract uit te besteden
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. De
Verkoper heeft het recht om alle rechten of een deel van zijn rechten op
grond van het Contract over te dragen of uit te besteden zonder
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toestemming van de Koper.
19.2

Elke beëindiging van het Contract doet geen afbreuk aan de opgebouwde
rechten van de Verkoper en de Koper op de datum van beëindiging.

19.3

Een verklaring van afstand door een partij van een schending van een
bepaling van het Contract wordt niet beschouwd als een verklaring van
afstand voor latere schendingen van dezelfde of andere bepalingen.

19.4

Een verzuim of vertraging bij het afdwingen van een bepaling van het
Contract door een van beide partijen mag niet worden opgevat als een
verklaring van afstand door die partij van haar recht op grond van die
bepaling.

19.5

De titels in deze Voorwaarden zijn louter bedoeld als leeshulp en hebben
geen enkele invloed op de opbouw of interpretatie van deze
Voorwaarden.

19.6

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Verkoper
en de Koper met betrekking tot de aankoop van de Goederen of Diensten,
maar de aansprakelijkheid van elke partij voor frauduleuze voorstelling
blijft onverlet.

19.7

Eventuele Bijzondere voorwaarden zullen prevaleren in geval van
strijdigheid met deze Voorwaarden.

19.8

Indien een voorwaarde van het Contract (met inbegrip van deze
Voorwaarden) niet-afdwingbaar of nietig wordt bevonden, zal die
voorwaarde worden gescheiden van de rest van het Contract dat volledig
van kracht en geldig blijft.

19.9

Elke kennisgeving vereist door deze Voorwaarden moet correct worden
gegeven en afgeleverd op de maatschappelijke zetel van de ontvanger,
zijnde een bedrijf of anderszins, op het adres dat is vermeld op de
desbetreffende bestelling, en de levering wordt geacht te hebben
plaatsgevonden op het tijdstip van levering in geval van overhandiging,
24 uur na versturing per voldoende gefrankeerde aangetekende zending in
geval van levering per post, en bij ontvangst van de ontvangstbevestiging
in geval van versturing per fax.

19.10 Het Contract wordt beheerst door de wetten van België en de partijen
onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken zijn niet van toepassing op deze overeenkomst en zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
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19.11 Niets in dit contract of deze Voorwaarden verleent rechten aan derden.
Geen enkele wijziging van dit Contract of deze Voorwaarden zal
dergelijke rechten creëren, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld in
geval van dergelijke wijziging door de Verkoper en de Koper. Dit heeft
geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een derde partij die anders
zou bestaan of beschikbaar is op grond van toepasselijk recht.
19.12 Voor zover gegevens en/of informatie die worden ontvangen door de
Verkoper met betrekking tot een Bestelling persoonsgegevens zijn
volgens de Wet inzake Gegevensbescherming van 1998, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming of andere gelijkaardige wet- of
regelgeving (de “Privacywetten”), gaat de Verkoper akkoord om
dergelijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze
Privacywetten. Raadpleeg het Privacybeleid van de Verkoper voor meer
informatie over de behandeling van persoonsgegevens.

WAARSCHUWING:
Een Koper kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn als hij de Verkoper misleidt met
betrekking tot het gebruik van de Goederen of de beoogde bestemming van de Goederen
of enig ander wezenlijk detail met betrekking tot de Goederen en daardoor een prijs
verkrijgt voor de Goederen die lager is dan hij zou zijn geweest als de Koper de
Verkoper niet had misleid.
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