Algemene voorwaarden
HOOFDSTUK 1: AANKOOP
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
De bepalingen in dit hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden van aankoop en verkoop zijn altijd
van toepassing op al onze juridische transacties met de leverancier /aannemer (hierna "de levering"
genoemd). Alle andere voorwaarden, al dan niet van derden, zijn expliciet uitgesloten, tenzij we die
andere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.
1.2
Afwijkingen van en/of aanvullingen op dit hoofdstuk van de Algemene Koop- en
Verkoopvoorwaarden zijn alleen bindend als en voor zover onze bestuurders hiermee instemmen
voor elke levering telkens schriftelijk.
Artikel 2: Vaststelling van de overeenkomst
2.1
Een overeenkomst met betrekking tot de levering wordt pas tot stand gebracht na schriftelijke
bevestiging van ons.
2.2
Wij zijn uitsluitend gebonden aan enige verplichting als dit is aangenomen door een wettelijk
gemachtigde functionaris bij ons bedrijf, tenzij we al van tevoren of niet schriftelijk op de hoogte
hebben gebracht dat een werknemer is gemachtigd als onze gemachtigde, of tenzij we onszelf
anders verplicht.
Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1
Levering/leveringen moeten plaatsvinden op het afgesproken tijdstip, in overeenstemming met het
schema dat tussen de partijen kan zijn overeengekomen. De leverancier heeft de essentiële
verplichting om de overeenkomst op de in de overeenkomst vastgestelde tijd(s) op tijd na te leven.
Alle punten in de tijd van levering zijn deadlines, met uitzondering van eventuele leveringen expliciet
anders aangekondigd door onze bestuurders, schriftelijk. In het geval van een toerekenbare
tekortkoming tijdens de uitvoering van de overeenkomst van welke aard dan ook en om welke reden
dan ook, zullen we ten minste 15% van de positieve contractwaarde die betrokken zijn bij de
desbetreffende order, terwijl we het recht behouden om een hoger percentage of bedrag te claimen,
dat door ons met rechtvaardiging is opgegeven. In dit verband verwijst de positieve contractwaarde
naar de aankoopwaarde van de door ons bestelde goederen, die moet worden verhoogd met
eventuele winsten die we in dat geval zullen verliezen, ook met inbegrip van een voorziening als
gevolg van schade aan onze reputatie en/of verlies van goodwill.

3.2
Onverminderd de bepaling in artikel 3.1 hebben wij het recht, indien de Leverancier niet voldoet aan
de bepalingen in dit artikel, de volledige overeenkomst te ontbinden, of het deel daarvan dat
respectievelijk niet op tijd is geleverd, zonder enig verder bewijs van wanbetaling en zonder
tussenkomst van de rechter, en onverminderd onze verdere rechten, en we hebben het recht om
een derde partij een corrigerende levering te laten doen. In dit geval is de leverancier verplicht om
ons onmiddellijk alle schade en kosten in verband met deze, met inbegrip van die voor een hogere
aankoopprijs, en / of naar behoren, om dit bedrag te beschermen.
3.3
De leverancier is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als hij weet dat de
goederen niet op tijd kunnen worden geleverd of indien hij verwacht dat dit gebeurt, met vermelding
van de voorwaarden die dit veroorzaken, evenals de maatregelen die hij heeft genomen of zal nemen
, en de vermoedelijke duur van de vertraging. Deze kennisgeving laat de verplichting van de
leverancier tot naleving intact, evenals onze rechten zoals bepaald in deze algemene voorwaarden
van aankoop en verkoop.
3.4
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt het vervoer betaald naar de overeengekomen
plaats van levering, op de betaalde leveringsrecht voorwaarde (vervoer betaald inclusief rechten)
conform de meest recente Incoterms 2010 versie. In dit verband neemt de leverancier de
verplichting op zich om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk voor ons tot een
leveringsprocedure te komen en de douane de door ons bestelde goederen te ontruimen naar de
locatie die door ons in de overeenkomst is vastgelegd. Het losrisico hiervan is op de rekening en het
risico van de leverancier, die de leverancier onvoorwaardelijk zal observeren. Bovendien hebben wij
te allen tijde het recht om de Leverancier schriftelijke specificaties te sturen, volledig en om welke
reden dan ook.
3.5
Wij hebben het recht om de volgorde en/of het tijdstip van levering nader te bepalen, mochten we
dit wenselijk vinden. In dat geval heeft de leverancier geen recht op schadeloosstelling en/of
kostenvergoeding, tenzij deze wijzigingen naar onze mening aantoonbaar de kosten van de
leverancier in grote mate zullen verhogen en naar onze mening het redelijk maken dat (een deel van)
deze kosten voor onze rekening moeten worden vermeld. Indien wij de leverancier verzoeken de
levering uit te stellen, moet de leverancier de goederen opslaan, beschermen en ervoor zorgen dat
deze, tegen volledige factuurwaarde, naar behoren verpakt, gescheiden en herkenbaar voor ons
bestemd zijn.
3.6
Wij hebben het recht om bestellingen die wij hebben geplaatst te annuleren en/of te wijzigen,
waarvan de levering zich uitstrekt over een langere periode en die door de leverancier zijn
geaccepteerd en waarvoor geen daadwerkelijke voorbereiding is gemaakt op levering, zonder dat de
leverancier recht heeft op enige schadevergoeding.

3.7
Wij hebben het recht om, zonder kosten, bestellingen te annuleren en/of te wijzigen waarvan de
levering over een langere periode al dan niet duurt en die door de Leverancier zijn geaccepteerd, en
waarvoor daadwerkelijk is voorbereid op levering tot het moment van verzending aan boord van een
schip of het laden in een ander (ultiem) vervoermiddel. In dit kader heeft de leverancier uitdrukkelijk
geen recht op enige vergoeding van indirecte schade en/of daaruit voortvloeiende schade en/of
verbeurde winsten.
3.8
De leverancier heeft geen recht om leveringen in termijnen te doen, tenzij wij deze schriftelijk
aanvaarden.
3.9
Met uitzondering van zaken met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, heeft
de leverancier niet het recht om derden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren,
noch rechten of verplichtingen die haar voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen. Indien wij
deze toestemming verlenen, zijn bij de leverancier derden betrokken die bevoegd, gekwalificeerd en
bonafide zijn en aan dezelfde voorwaarden worden onderworpen als die welke van toepassing zijn
op de overeenkomst tussen de leverancier en ons, waarbij alle verschillende verplichtingen van de
leverancier die voortvloeien uit de overeenkomst intact blijven.
3.10
Als we een boeteclausule toepassen in een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, heeft dit
geen invloed op ons recht om naleving en/of aanvullende schadeloosstelling en/of andere rechten
die ons worden verkregen te claimen.
Artikel 4: Prijs, betaling en zekerheid
4.1
Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld en bindend
in geval van een correcte en correcte naleving door de leverancier . We erkennen alleen
overschrijdingen en underrruns als vooraf afgesproken. De betaling geschiedt op de wijze en op het
tijdstip(en) zoals bepaald in de overeenkomst.
4.2
Met uitzondering van gevallen waarvoor de overeenkomst anders bepaalt, vindt de betaling van de
overeengekomen prijs, met inbegrip van de belasting over de toegevoegde waarde, plaats binnen 30
dagen nadat de factuur is ontvangen, mits wij de levering hebben aanvaard. De leverancier moet in
ieder geval het contractnummer op de factuur vermelden, evenals het aantal pakketten, het brutoen nettogewicht van de goederen en de merken. Betaling vindt plaats in de valuta zoals bepaald in de
overeenkomst.
4.3
(Gedeeltelijke) betaling door ons kan worden opgeschort in het geval dat we eventuele
tekortkomingen van welke aard dan ook in de levering en / of prijzen en / of voorwaarden op te
sporen.

4.4
Wij hebben het recht om het bedrag van de factuur te verlagen en af te wikkelen tegen bedragen die
wij door de leverancier verschuldigd zijn, zonder meer gedetailleerde uitleg.
4.5
Betaling door ons betekent niet dat de Leverancier aan al zijn verplichtingen (correct en/of volledig)
heeft voldaan.
4.6
Indien een voorschot is overeengekomen, moet de leverancier, indien nodig, op ons verzoek een
zekerheid stellen ter hoogte van het voorschot, verhoogd met 10% in de vorm van een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie, uitgegeven door een bankinstelling die voor ons
aanvaardbaar is , op eerste verzoek, voordat dit voorschot wordt betaald. De bankgarantie moet
onvoorwaardelijk zijn voor de tijd dat de overeenkomst geldig is en claimbaar op ons eerste rapport
aan de bank dat de leverancier in gebreke is.
4.7
Prijsverhogingen kunnen slechts ten minste 21 werkdagen van kracht worden nadat we hierover
schriftelijk door de leverancier zijn geïnformeerd en nadat we de prijsverhogingen hebben kunnen
beoordelen en schriftelijk hebben afgesproken.
4.8
In het geval van prijsverhogingen hebben we recht op een levering tegen de meest recente prijs
voorafgaand aan de prijsverhoging tot maximaal 150% van het gemiddelde quotum dat we in de drie
maanden voorafgaand aan de prijsverhoging hebben gekocht.
Artikel 5: Verpakking en verzending
5.1
De leverancier moet de levering zo verpakken en/of beveiligen dat hij zijn plaats van bestemming
bereikt door regelmatig in goede onderhoud te vervoeren en op deze locatie veilig kan worden
gelost. De verpakking moet zodanig zijn dat de verpakking geschikt is voor uitvoer, indien nodig, naar
het land van zijn eindbestemming. In ieder geval moeten de kwaliteit van de geleverde goederen,
alsmede de verpakking en belettering ervan voldoen aan de eisen die hen worden opgelegd met het
oog op het vervoer naar het land van bestemming en de eisen van de bevoegde autoriteiten in de
landen van oorsprong en bestemming. Alle andere speciale eisen die wij aan de verpakking en/of
beveiliging stellen, moeten zorgvuldig in acht worden genomen door de leverancier, mits wij dit
laatste tijdig hebben meegedeeld.
5.2
De leverancier moet strikt voldoen aan onze instructies met betrekking tot verpakking, bewaring,
stempelen, koeling, verwarming, verzending, het verzekeren van het transportrisico en
verzenddocumenten die bij de levering moeten worden opgenomen. In dit kader moet de leverancier
het land van herkomst, in het Engels, op de verpakking vermelden.
5.3

De leverancier moet ons op eigen kosten alle vereiste gegevens, informatie en documenten
verstrekken of van belang zijn voor verder vervoer, export, invoer, levering of opslag van goederen,
met inbegrip van gezondheidscertificaten, douanedocumenten, analyserapporten en certificaten van
oorsprong. De Leverancier moet garanderen dat deze informatie, deze gegevens en documenten
volledig en correct zijn. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die hiervoor voor ons kan
ontstaan als deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. Bovendien beschermt de leverancier ons tegen
alle vorderingen van derden met betrekking tot bovengenoemde gegevens, informatie en
documenten.
5.4
Zendingen die niet voldoen aan de bepalingen in dit artikel kunnen door ons worden geweigerd,
zonder dat wij aansprakelijk zijn voor mogelijke schade van welke aard dan ook.
5.5
Wij behouden ons het recht voor om elke verpakking op kosten en risico's aan de leverancier terug te
geven en deze te crediteren op het bedrag dat de leverancier ons hiervoor in rekening heeft
gebracht. Elke verpakking die door ons in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, is en blijft te allen
tijde ons eigendom en wordt met de nodige zorgvuldigheid verzorgd en verzekerd door de
leverancier.
Artikel 6: Eigendomsoverdracht en risico's
6.1
Voor zover in deze Algemene Inkoop- en Verkoopvoorwaarden niet specifiek anders is bepaald,
wordt de eigendom van de levering op het moment van daadwerkelijke levering in ons Warehouse
aan ons overgedragen.
6.2
In het geval van betalingen die vóór levering worden gedaan, wordt de eigendom aan ons
overgedragen op het moment van volledige betaling, op voorwaarde dat de levering door ons wordt
geaccepteerd bij de daadwerkelijke levering.
6.3
In het geval dat we goederen ter beschikking stellen aan de leverancier voor verwerking of
verwerking, of voor het mengen of combineren met goederen die niet ons eigendom zijn, blijven we
respectievelijk de eigenaar of worden we eigenaar van de aldus gecreëerde goederen. Bovendien
zullen we het recht van distraint voor de hele partij krijgen. De leverancier is verplicht om het bezit
van de hier beschreven goederen te behouden, duidelijk gemarkeerd als voor ons bestemd, en
draagt het risico hiervoor tot het moment van levering van de goederen aan ons.
Artikel 7: Eigendom van en/of risico met betrekking tot en/of zorg voor hulpinrichtingen
7.1
Alle hulpapparaten zoals films, tekeningen, modellen, ontwerpen, enz., die nodig zijn voor de
uitvoering van de levering, die door de leverancier aan ons ter beschikking worden gesteld of op onze
kosten door de leverancier worden vervaardigd of gekocht, blijven of worden onze eigendom.

7.2
De leverancier zal deze hulphulpmiddelen in bezit houden, duidelijk gemarkeerd als ons eigendom,
als de partij die de apparaten uitleent, en houdt ze in goede staat van onderhoud en draagt alle
risico's voor hen totdat ze aan ons zijn overgedragen.
7.3
De leverancier mag deze hulpinrichtingen alleen gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst. De leverancier mag de voor andere doeleinden bedoelde
hulpmiddelen niet gebruiken, kopiëren en dupliceren zonder onze schriftelijke toestemming, noch
deze inleveren en/of toegankelijk maken voor derden in welke vorm dan ook.
Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten
8.1
De leverancier vermeldt dat de levering geen inbreuk mag maken op enig industrieel eigendom van
derden en ons mag beschermen tegen eventuele vorderingen met betrekking tot deze kwestie.
8.2
Wij hebben het recht om de naam, het logo, enz., van de leverancier te gebruiken in het kader van
promotionele doeleinden.
Artikel 9: Vertrouwelijkheid
9.1
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de leverancier verplicht om de vertrouwelijkheid te
handhaven van alles wat bij haar bekend is met betrekking tot onze onderneming, met uitzondering
van de in de punten 2 en 3 van dit artikel bedoelde gevallen, zowel in de aanbestedings/aanbiedingsfase als tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt op
straffe van een onmiddellijk claimbare contractuele boete van € 100.000,00 per overtreding en per
dag of een deel van een dag dat de overtreding aanhoudt.
9.2
Indien er een claim op openbaarmaking van informatie is die zodanig is dat de leverancier wettelijk
en/of statutair of anderszins verplicht is informatie te verstrekken die niet toegankelijk is voor het
publiek, wordt de in punt 1 van dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht ingetrokken.
9.3
De in punt 1 van dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht wordt ook ingetrokken indien het gaat
om gegevens die al openbaar zijn op de dag dat de leverancier er meer over te weten komt, of die
anderszins openbaar zijn gemaakt, behalve door onwettige actie van de leverancier, na de datum
waarop de leverancier over hen werd geïnformeerd.
9.4
Geen van beide partijen heeft het recht om het bestaan van de overeenkomst aan derden te
publiceren in de brochures, advertenties of anderszins in de media of brieven, enz., zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet mag worden achtergehouden
op een onredelijke Gronden.

Artikel 10: Retourzendingen en voorraadrotatie
10.1
Wij hebben te allen tijde het recht om de levering of delen ervan terug te sturen. In dat geval wordt
de aankoopprijs onvoorwaardelijk gecrediteerd of vereffend.
10.2
De leverancier garandeert dat hij alle goederen die verouderd zijn, terwijl hij nog op voorraad is bij
ons gedurende een periode van 10 dagen na de levering van de desbetreffende goederen, of - naar
eigen inzicht - deze leveringen zullen worden vervangen door verhandelbare goederen ter
vervanging van de relevante levering zonder enige andere betaling, tenzij de prijs(en) van de
vervangende goederen lager zijn; in dat geval vindt de betaling of de boeking van het krediet plaats.
Artikel 11: Garantie van de kwaliteit en de kenmerken van de levering
11.1
De leverancier garandeert: dat de levering volledig en geschikt is voor het doel waarvoor hij is
bedoeld; dat de levering volledig in overeenstemming is met de (kwaliteits)eisen zoals opgenomen in
onze bestelling, instructie, specificaties, tekeningen (indien van toepassing), berekeningen en/of
andere documenten - die door ons worden verstrekt, absoluut en om welke reden dan ook; dat de
levering voldoet aan het gewicht, de samenstelling, de kwaliteit die is overeengekomen en
gespecificeerd, dat zij vrij is van ziekte, ongedierte en verborgen gebreken (inherente ondeugd); dat
de levering voldoet aan de wettelijke vereisten en instructies van de overheid die ten minste in het
land van levering van kracht zijn, en, indien van toepassing, met de binnen de Europese Unie
geldende voorschriften, tenzij anders in de overeenkomst is bepaald. dat de leverancier voldoet aan
de gemaakte afspraken, waarbij de bepalingen in deze algemene voorwaarden worden opgenomen.
11.2
Indien in de overeenkomst en/of in de bijbehorende aanhangsels technische, veiligheids-, kwaliteitsen/of andere instructies worden vermeld die niet aan de overeenkomst zijn gehecht, wordt van de
leverancier verwacht dat hij hiervan op de hoogte is, tenzij hij ons onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte stelt van het tegendeel. In dat geval zullen wij de leverancier meer in detail informeren over
deze instructies.
Artikel 12: Aanvullende garantie voor leveringen van niet-biologische oorsprong
12.1
Voor alle andere goederen dan die van biologische oorsprong (groenten en fruit) geeft de leverancier
een garantie af om alle gebreken kosteloos te vervangen door vervanging, ten minste één jaar na
aanvaarding of opstart van deze levering door de eindgebruiker of van het voorwerp, dit is bedoeld
voor; de garantieperiode begint op het tijdstip dat de laatste van deze gebeurtenissen plaatsvindt,
tenzij in de overeenkomst een andere termijn is opgenomen. De leverancier draagt bovendien de
verantwoordelijkheid om dit gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen, en in ieder geval binnen de
redelijke termijn die wij bij de aankondiging hebben gegeven.
12.2
Indien de fabrieksgarantie voor geleverde goederen verder reikt dan de in 12.1 bedoelde termijn, is
de door de fabrikant afgegeven garantie minimaal van toepassing.

12.3
De leverancier is verplicht alle kosten te dragen die moeten worden gemaakt om de gebreken
waarvoor hij aansprakelijk is op grond van de bepalingen van artikel 12.1 te verdoen, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot vervoer, enz.
12.4
Indien de leverancier niet op de juiste wijze voldoet aan de verplichting om de gebreken te
corrigeren, en/of de naleving hiervan binnen de gestelde termijn, evenals in dringende gevallen,
hebben wij het recht om de nodige maatregelen te nemen of derden actie te laten ondernemen op
kosten en risico van de leverancier, mits de leverancier hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
wordt gesteld.
12.5
De in artikel 12.1, eerste alinea, van de bepalingen bedoelde termijn wordt verlengd met de duur van
de duur waarin de levering, of het voorwerp waarvoor het bedoeld is, niet kan worden gebruikt zoals
bedoeld, wegens een aan de leverancier toe te rekenen gebrek. De nieuwe termijn voor de in artikel
12.1, eerste alinea, bedoelde gerectificeerde of vervangen delen van de levering begint op het
tijdstip waarop zij na correctie in gebruik zijn genomen.
12.6
Eigendom en het risico van goederen die op grond van bovengenoemde rectificatieverplichting zijn
vervangen, behoren tot de leverancier vanaf het moment van vervanging. De leverancier moet deze
goederen zo snel mogelijk in bezit nemen, tenzij wij vragen om de vervangen goederen ter
beschikking van ons te stellen voor onderzoek.
12.7
De bepalingen in de vorige delen van dit artikel en/of in de andere artikelen van deze algemene
aankoop- en verkoopvoorwaarden stellen de leverancier niet vrij van zijn andere verplichtingen zoals
vermeld in de wet of in deze voorwaarden.
Artikel 13: Testen en inspecteren
13.1
Testen en/of inspecties door ons of namens ons kunnen plaatsvinden voor, tijdens en na de levering.
De leverancier moet hieraan kosteloos volledig meewerken, hetgeen ook het verstrekken van
informatie en het verlenen van toegang tot de plaatsen waar de goederen worden vervaardigd en/of
opgeslagen, alsmede het ter beschikking stellen van de nodige faciliteiten.
13.2
De kosten van (tussentijdse) (her)inspectie en/of herkeuring worden door ons gemaakt indien blijkt
dat de materialen voldoen aan de eisen van de overeenkomst. Indien dit niet het geval blijkt te zijn,
worden deze kosten aan de leverancier in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
13.3
Indien de goederen, of een deel daarvan, worden afgewezen, zullen wij de leverancier hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen. De leverancier corrigeert of vervangt de afgewezen goederen of

een deel daarvan onmiddellijk op ons verzoek, zonder de leverancier te verplichten eventuele extra
compensatie te betalen. Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de leverancier niet tijdig
of naar behoren zal toezien op de rectificatie of vervanging, hebben wij het recht om de goederen, of
laat dit op kosten van de leverancier, corrigeren of vervangen.
13.4
Rectificatie of vervanging van de afgewezen goederen of een deel daarvan laat de verplichting van de
leverancier om de door ons of derden geleden schade - inclusief schade veroorzaakt door vertraging volledig intact te vergoeden.
13.5
In geval van afwijzing van de goederen of een deel ervan hebben wij het recht om de betaling van de
prijs of een deel van de contractprijs voor de goederen of een deel daarvan op te schorten, waardoor
de verplichting van de leverancier om eventuele verdere schade die we als gevolg hiervan kunnen
lijden, te vergoeden. afwijzing intact.
13.6
Indien de leverancier niet voldoet aan zijn rectificatie- en/of vervangingsplicht, nadat hij op de
hoogte is gesteld van de afwijzing van de goederen of een deel daarvan, of als levering niet langer
mogelijk/ zinvol is, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder verder bewijs van
wanbetaling.
13.7
De leverancier mag geen enkele rechten ontlenen aan de resultaten van een tussentijdse inspectie
en/of beproeving.
13.8
Goedkeuring, inspectie en/of beproeving ontdoet de leverancier niet van enige garantie of
aansprakelijkheid die uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeit.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1
De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade en op grond van wat dan ook, met inbegrip van
gevolgschade en kosten die wij en/of derden zouden kunnen lijden als gevolg van de levering van de
aannemer. Indien de schade te wijten is aan (verborgen) defecten van de levering, inclusief
verpakking, wordt deze schade ook volledig aan de leverancier in rekening gebracht.
14.2
De leverancier beschermt ons tegen alle vorderingen van derden, die voortvloeien uit de levering van
de leverancier of anderszins.
14.3
Wij hebben het recht, maar niet verplicht, om alle schade die tijdens het werk van de leverancier is
veroorzaakt en/of die uit de levering voortvloeien, rechtstreeks te vergoeden en/of te verhelpen op
kosten en risico's van de leverancier. De Leverancier zal ons onmiddellijk compenseren voor de
kosten hiervan, eventueel verhoogd met de kosten die we met betrekking tot deze zaak hebben

gemaakt, en deze kosten kunnen in dat geval door ons worden afgetrokken van de contractprijs
en/of worden ingehouden op (andere) bedragen die aan de Leverancier verschuldigd zijn.
14.4
Als twee of meer leveranciers met ons een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot een
levering, zijn zij meerdere keren aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de gevolgen daarvan. In
het geval dat de Leverancier met ons omgaat via een agent, blijft de Leverancier te allen tijde onze
contractpartij.
14.5
Wij zijn nooit aansprakelijk tegenover de leverancier en/of derden die door de Leverancier worden
ingeroepen voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige
actie van ons en/of door een door ons ingeschakelde derde partij, of schade die kan worden
gebaseerd op een andere juridische grond.
14.6
Wij zijn nooit aansprakelijk tegenover de leverancier en/of derden die door de leverancier worden
ingeroepen voor eventuele daaruit voortvloeiende schade, verwijzend naar in ieder geval
operationele schade en schade als gevolg van operationele stagnatie en/of verloren winsten, noch
voor claims die door derden zijn ingediend, waarvoor de leverancier ons volledig zal beschermen.
14.7
Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en belangen die kunnen worden gecreëerd bij de
leverancier en/of derden die door deze laatste worden ingeroepen, als een direct of indirect gevolg
van: schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van gegevens die door of
namens de leverancier zijn verstrekt; handelingen en verwaarlozingen door de leverancier of zijn
ondergeschikten; schade of verlies, als gevolg van welke oorzaak dan ook, van goederen die door de
leverancier ter beschikking worden gesteld.
14.8
De leverancier zal een verzekering afsluiten die alle verplichtingen van ons volledig dekt, op grond
van wat dan ook, en die de in dit artikel bedoelde risico's dekt. De Leverancier is verplicht om het
beleid daartoe op ons eerste verzoek ter inzage te stellen.
14.9
De beperkingen van de aansprakelijkheid in de secties 5 tot en met 7 van dit artikel zijn niet van
toepassing in het geval de schade een gevolg is van intentie of grove verwaarlozing van onze
bestuurders.
14.10
Indien wij onverwacht aansprakelijk zijn tegenover de leverancier en/of derden die door de
leverancier worden ingeschakeld, is deze aansprakelijkheid om welke reden dan ook beperkt tot de
dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering, aangevuld met het bedrag van het eigen risico dat
in overeenstemming is met de desbetreffende polis. Indien deze dekking om welke reden dan ook
niet van toepassing is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de nettowinstmarge van
(of een deel van) het gekochte object en/of de dienst waar de geleden en/of verbonden is aan, de
laatste met de ruimste redelijke interpretatie.

Artikel 15: Ontbinding van het recht
15.1.
De leverancier kan niet langer een beroep doen op de betaling door ons van een bedrag dat het nog
kan worden verschuldigd als hij niet een factuur aan ons voor het bedrag dat het verschuldigd is, op
de wijze beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden, binnen 2 maanden na de levering /
overdracht van haar goederen
Artikel 16: Schorsing/ontbinding
16.1
Indien de leverancier niet of niet tijdig voldoet aan de verplichting die hem uit de met ons
ondertekende overeenkomst of een andere overeenkomst is gesloten, of indien er een goede reden
is om te betwijfelen of de leverancier niet in staat is of zal zijn om aan zijn contract te voldoen
verplichtingen jegens ons, evenals in geval van faillissement, opschorting van de betaling,
stopzetting, onvoldoende (naar eigen inzicht te beslissen) of overschreden kredietlimieten, liquidatie
of gedeeltelijke overdracht - al dan niet als zekerheid - van de vennootschap van de leverancier, met
inbegrip van overdracht van (of een deel van) haar vorderingen of voorraad, of in geval van een
wijziging in de zeggenschap binnen de vennootschap van de leverancier, hebben wij het recht om de
uitvoering van een van deze overeenkomsten op te schorten, of deze geheel of gedeeltelijk op te
lossen, zonder bewijs van wanbetaling en zonder tussenkomst van de rechter, zonder de leverancier
aansprakelijk te stellen voor enige schadeloosstelling en onverminderd de rechten waar wij anders
recht op hebben.
16.2
Wij zijn nooit aansprakelijk voor eventuele schade of kosten als gevolg van de winst die als gevolg
van een dergelijke ontbinding is verloren.
Artikel 17: Diverse
17.1
Wij hebben te allen tijde het recht om alle claims af te wikkelen, in geld te beoordelen, die de
leverancier tegen ons heeft ingediend, in ruil voor claims die wij en onze partnerschapsgroep tegen
de leverancier hebben ingediend.
17.2
De Leverancier is verplicht om ons tijdig en kosteloos op de hoogte te stellen van alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot zijn assortiment en/of merk en/of bedrijf. Informatie over nieuwe
artikelen moet worden verstrekt met alle relevante gegevens.

HOOFDSTUK 2: VERKOOP
Artikel 18: Toepasselijkheid
18.1
De bepalingen in dit hoofdstuk van de Algemene Aankoop- en Verkoopvoorwaarden zijn altijd van
toepassing op al onze juridische transacties met een koper of klant (hierna "de koper" genoemd) met
betrekking tot de aankoop van voorwerpen, goederen en diensten (hierna aangeduid als "de

levering"). Alle andere voorwaarden, al dan niet van derden, zijn expliciet uitgesloten, tenzij we die
andere voorwaarden expliciet schriftelijk hebben aanvaard.
18.2
Afwijkingen van en/of aanvullingen op dit hoofdstuk van de Algemene Koop- en
Verkoopvoorwaarden zijn alleen bindend als en voor zover onze bestuurders hiermee instemmen
voor elke levering telkens schriftelijk.
18.3
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of ongeldig zijn, worden de
andere bepalingen van deze voorwaarden onverkort gehouden.
18.4
De koper is verplicht te verklaren dat deze algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden ook van
toepassing zijn in geval van doorverkoop van de levering aan derden.
Artikel 19: Offertes, opdrachten en overeenkomsten
19.1
We kunnen aanbestedingen mondeling en schriftelijk aanbieden. Een offerte kan zonder verdere
verplichting worden aanvaard. De geldigheidsduur hiervoor is voor onbepaalde tijd.
19.2
Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt pas vastgesteld
op het moment dat een wettelijk gemachtigde functionaris heeft bevestigd dat hij de bestelling en/of
opdracht van de andere partij heeft aanvaard, of wanneer we zijn begonnen met de uitvoering van
de bestelling - tenzij we vooraf al dan niet hebben laten weten dat een werknemer door de delegatie
is gemachtigd, of als we onszelf anders verplicht achten.
19.3
Indien de koper de inhoud van de order/opdrachtbevestiging niet accepteert, moet hij een claim
indienen door teruggave van de post. Eventuele claims moeten uiterlijk 1 dag na de datum van de
bevestiging en voorafgaand aan de daadwerkelijke levering worden ingediend.
19.4
Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen van de order/toewijzingsbevestiging kunnen alleen
worden toegevoegd met schriftelijke toestemming van beide partijen en worden in dat geval alleen
beschouwd als onderdeel van de overeenkomst. Indien wij de koper schriftelijk op de hoogte hebben
gesteld van de wijzigingen, toeslagen en/of uitbreidingen en deze laatste niet per post heeft
meegedeeld, hoewel uiterlijk 1 dag na de datum van de bevestiging en voorafgaand aan de feitelijke
levering schriftelijk en ondubbelzinnig, dat hij deze niet accepteert, wordt de in de bovenstaande zin
bedoelde toestemming als verleend beschouwd.
19.5
Indien de offerte en/of offerte vrijblijvend een offerte bevat en deze aanbieding door de andere
partij wordt geaccepteerd en door ons is bevestigd, hebben wij het recht om de aanbieding binnen
twee dagen nadat onze bevestiging door de andere partij is ontvangen, in te trekken.

19.6
Indien de offerte/offerte niet door de Koper wordt aanvaard, hebben wij het recht om de partij in
rekening te brengen op wiens verzoek wij hebben aangeboden en/of de offerte hebben opgesteld
voor de kosten die gemoeid zijn met de productie van de offerte/offerte.
Artikel 20: Uitvoering van de overeenkomst
20.1
Het opstellen van een overeenkomst als bedoeld in artikel 22, afdeling 2, verplicht ons niet tot meer
dan de uitvoering van de overeengekomen levering.
20.2
We zullen geen extra werk uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de andere partij. De
kosten van extra werkzaamheden worden aan de andere partij in rekening gebracht. Bij het
ontbreken van een schriftelijke beschikking blijft elke vordering tot schadevergoeding voor extra
werkzaamheden intact.
20.3
Bij het aanbieden van onze offerte / offerte en uitvoering van de ondertekende overeenkomst, gaan
we ervan uit dat de levering die door ons moet worden gedaan, zal kunnen plaatsvinden op het
tijdstip dat in de overeenkomst is vermeld, ongehinderd en ononderbroken onder normale
omstandigheden en tijdens normale uren. Indien dit in de praktijk niet het geval lijkt te zijn en beide
partijen hierover geen nadere afspraken hebben gemaakt, hebben wij het recht om de prijzen in
redelijke mate aan te passen.
20.4
Tenzij beide partijen anders overeenkomen, vindt de levering schriftelijk plaats conform de
Incoterms versie 2010.
20.5
De levering vindt plaats binnen de overeengekomen termijn, tenzij dit achteraf redelijkerwijs als
onmogelijk wordt beschouwd. Indien naleving binnen de overeengekomen termijn niet haalbaar lijkt,
zullen wij om welke reden dan ook zo spoedig mogelijk contact opnemen met de koper en zullen
beide partijen in overleg met elkaar nadere afspraken maken. We zullen echter niet in verwaarlozing
om de eenvoudige reden van het overschrijden van de termijn zonder bewijs van wanbetaling, en het
overschrijden van de leveringstermijn kan nooit een reden op zich voor de koper om de
overeenkomst te ontbinden.
20.6
De uitvoering van de bestelling begint pas als de koper ons alle vereiste gegevens, monsters,
specificaties, vergunningen of andere zaken heeft verstrekt. Indien hier vertraging in optreedt, wordt
de overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
overeenkomstig verlengd en is de koper verplicht eventuele extra kosten die daaruit kunnen
voortvloeien, te betalen, met inachtneming van de bepalingen in sectie 9 van dit artikel.
20.7

De levering geschiedt altijd op voorwaarde van correcte levering (leveringen) door onze leveranciers
en/of expediteurs, evenals op voorwaarde van tijdige aankomst en lossing van de goederen die
voldoen aan de gegevens van onze leveranciers en/of expediteurs. Wij zijn nooit aansprakelijk voor
late leveringen van de goederen door onze leveranciers en/of expediteurs.
20.8
Wij zijn ook nooit aansprakelijk voor de gevolgen van schadelijke stoffen die zich in en/of in de buurt
van de goederen kunnen bevinden, noch voor de gevolgen van wijzigingen in de milieu-eisen en/of
wetgeving die na de ondertekening van de overeenkomst zijn aangebracht.
20.9
Indien de koper niet in staat is de levering te ontvangen op het tijdstip dat om welke reden dan ook is
overeengekomen, we zullen de mogelijkheid hebben om, voor zover onze opslagmogelijkheden dit
mogelijk maken - de goederen op te slaan tot de daadwerkelijke levering, op kosten en risico van de
koper, terwijl we zorgen voor adequate bescherming en alle redelijke maatregelen zullen nemen om
een verslechtering van de kwaliteit te voorkomen, en aan de andere kant hebben we het recht om de
overeenkomst op te lossen en/of de goederen op kosten en risico's van de koper te verkopen op een
bepaalde manier die we kiezen.
20.10
Elke afwijking in kwaliteit, conditie en kwantiteit van de levering is toegestaan indien en voor zover
wij de inspanningen hebben geleverd, gebruikelijk in de sector, om te kunnen voldoen aan de
specificaties zoals overeengekomen met de leverancier. De bewijslast waaruit blijkt dat we ons in dit
opzicht niet hebben ingespannen, is de verantwoordelijkheid van de koper.
20.11
Wij hebben het recht om derden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren, in welk
geval deze voorwaarden ook door en namens deze derden kunnen worden aangevochten.
20.12
Als we pallets, dozen, containers of kratten, enz., aan de koper hebben verstrekt voor verpakking of
transport, of een derde partij deze ter beschikking heeft laten stellen, is de koper verplicht - behalve
als het gaat om eenmalige verpakking - om deze materialen op eigen kosten aan ons terug te geven
en risico's.
Artikel 21: Prijzen
21.1
Alle door ons gebruikte tarieven en door ons aangeboden bedragen zijn vast en bindend, tenzij de
marktsituatie verandert en/of de levering meer dan 1 maand na de datum van de offerte en/of
offerte wordt gedaan. In het laatste geval hebben wij het recht om de prijzen aan te passen aan de
prijswijzigingen tot de datum van levering, op basis van prijswijzigingen voor grondstoffen,
materialen, lonen, wisselkoersen, verzekeringspremies, transportkosten, fiscale lasten, sociale
verzekeringspremies en andere belastingen en/of toeslagen die door de overheid worden opgelegd
of worden opgelegd of op een andere manier moeten worden opgelegd.
21.2

Wij hebben het recht om de overeengekomen tarieven en prijzen in ieder geval proportioneel aan te
passen als er omstandigheden van ongebruikelijke aard bij betrokken zijn, zoals oorlog, rebellie en/of
andere ernstige verwikkelingen, nationaal of in het buitenland, of import- en/of exportmaatregelen,
wijzigingen in de belastingen opgelegd door de overheid, enz.
21.3
De door ons gebruikte tarieven en bedragen die door ons worden aangeboden, sluiten eventuele btw
uit die van toepassing is op het moment van facturatie.
21.4
Het verpakken, laden en lossen van goederen en het verzenden van documenten of andere
gegevensdragers voor de levering gebeurt op kosten en risico van de koper. De kosten in verband
met deze activiteiten kunnen individueel door de leverancier in rekening worden gebracht. Deze
kosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
21.5
Wij hebben het recht om de koper extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit
wijzigingen in door de koper gewenste en door ons overeengekomen bestellingen, al dan niet door
middel van een prijsverhoging.
21.6
Indien voor de levering geen specifieke prijs is overeengekomen, wordt de levering verricht,
ongeacht eventuele offertes en/of offertes die worden aangeboden en/of berekend, tegen de prijzen
en tarieven die op het tijdstip van uitvoering van kracht zijn.
21.7
Het is de koper niet toegestaan om de door ons geleverde goederen te koop aan te bieden aan
derden tegen een prijs die lager is dan de aankoopprijs.
Artikel 22: Facturatie / Betaling / Beveiliging
22.1
De koper moet zijn betalingen doen in het type valuta dat door ons is opgegeven, op de manier die
op onze facturen staat en uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum.
22.2
Eventuele kosten in verband met betaling in een ander type valuta dan de factuur is gemaakt in,
zoals bankkosten en wisselkoersverschillen zijn volledig op kosten van de koper.
22.3
Wij behouden ons het recht voor om facturen op regelmatige tijdstippen te verzenden.
22.4
We kunnen te allen tijde (contante) betaling eisen of een zekerheid tot een maximum van het totale
bedrag van de bestelling, zelfs als dit niet is opgenomen in de orderbevestiging of -overeenkomst.
Het plaatsen van een zekerheid kan alleen naar eigen inzicht worden geëist in de vorm van een
voorschot, hypotheekzekerheidsrecht en/of recht op distraint en/of een bankgarantie op aanvraag.

22.5
In het geval dat de vooruitbetaling te laat is of de gevraagde zekerheid niet wordt verstrekt, zijn wij
niet verplicht om te leveren en hebben wij, indien gewenst, het recht om de overeenkomst te
beschouwen als ontbonden na schriftelijk bewijs van wanbetaling, zonder dat wij verplicht zijn om
enige vergoeding van Schade.
22.6
We hebben het recht om de bedragen die we aan de Koper of aan de partnerschappen behoren die
behoren tot dezelfde zorg als die van de koper af te wikkelen met bedragen die de Koper ons
verschuldigd is.
22.7
Alle betalingen door de koper van het bedrag dat het ons verschuldigd is, moeten worden gedaan
zonder aftrek, korting of schuldvergelijking.
22.8
Indien de koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons, worden alle juridische en
niet-juridische kosten in rekening gebracht voor het innen of herstellen van zijn vordering. Zonder
bewijs van wanbetaling is de koper in verwaarlozing wanneer de in punt 1 van dit artikel bedoelde
termijn verloopt zonder dat er enige betaling heeft plaatsgevonden. Zodra de koper in verwaarlozing
is, is hij aansprakelijk voor de wettelijke commerciële rente op het bedrag dat hij ons verschuldigd is
tot de dag van volledige betaling.
22.9
Alles wat de koper ons verschuldigd is, is onmiddellijk te claimen indien en voor zover de koper in
verwaarlozing van betaling, evenals in geval van faillissement, verzoek tot opschorting van betaling,
sluiting of liquidatie van de onderneming van de koper, of wijzigingen van de autoriteit binnen deze
onderneming
Artikel 23: Aansprakelijkheid
23.1
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of
een onrechtmatige actie van ons en/of door bedrijfspersonen of personen die we hebben
ingeschakeld, of die gebaseerd kunnen zijn op enige andere juridische oorzaak.
23.2
Wij zijn nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, verwijzend naar operationele schade en
schade als gevolg van operationele stagnatie en/of gederfde winsten, noch voor eventuele claims
van derden. De koper zal ons volledig vergoeden van de laatste claims.
23.3
Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en belangen die kunnen worden gemaakt als een
direct of indirect gevolg van: schending van octrooien, licenties of andere rechten als gevolg van
gegevens die door of namens de koper zijn verstrekt; handelingen en verwaarlozingen door de koper
of zijn ondergeschikten, of andere mensen die werkzaam zijn als gevolg van of in het kader van de

levering. schade of verlies, als gevolg van welke oorzaak dan ook, van objecten ter beschikking
gesteld door de koper.
23.4
De beperkingen van de aansprakelijkheid in de secties 1 tot en met 3 van dit artikel zijn niet van
toepassing in het geval dat de schade een gevolg is van opzet of grove verwaarlozing van ons
directoraat.
23.5
Indien wij onverwacht aansprakelijk zijn, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot de dekking van
onze aansprakelijkheidsverzekering, aangevuld met het bedrag van het eigen risico dat in
overeenstemming is met de desbetreffende polis. Indien deze dekking om welke reden dan ook niet
van toepassing is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de producten
en/of diensten die op grond van deze overeenkomst in het meest recente jaar zijn geleverd, exclusief
eventuele kosten en mogelijke schade die derden hebben geleden.
23.6
De koper is aansprakelijk voor de schade die wij hebben geleden, en/of derden die door ons worden
ingeschakeld, tijdens de uitvoering van de bestelling, tenzij de intentie of opzettelijke roekeloosheid
door ons of door derden die door ons zijn opgeroepen, betrokken was.
23.7
De koper is volledig aansprakelijk voor alle handelingen van zijn ondergeschikten of van derden die
door hem of namens hem worden ingeroepen.
23.8
De koper draagt de verantwoordelijkheid voor alle bestellingen, aanwijzingen en werkmethoden
geïnstrueerd door haar of namens het.
23.9
Als de door de koper ter beschikking gestelde of door de koper gestelde middelen defect moeten
zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor is veroorzaakt.
23.10
Eventuele gevolgen van de naleving van wettelijke vereisten of beslissingen van de overheid die van
kracht worden na de dag dat de offerte en/of offerte van kracht worden, worden aan de Koper in
rekening gebracht, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat we deze gevolgen op de dag
van de aanbesteding al hadden moeten voorzien.
Artikel 24: Overmacht
24.1
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd als gevolg van omstandigheden buiten
onze controle, hebben wij zonder tussenkomst van de rechter het recht om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. geheel of gedeeltelijk, zonder dat hij
een schadevergoeding hoeft te betalen.

24.2
Wij hebben het recht om onmiddellijke betaling te eisen, zowel in geval van schorsing als ontbinding
op grond van sectie 1, voor het werk en/of de bedragen die zijn geïnvesteerd om de overeenkomst
uit te voeren.
24.3
In deze algemene voorwaarden verwijst overmacht naar elke omstandigheid die onafhankelijk is van
onze wil - zelfs als er op het moment van de ondertekening van de overeenkomst had kunnen
worden verwacht - dat de naleving van de overeenkomst permanent of tijdelijk belemmert, beperkt
tot oorlog, oorlogsrisico, burgeroorlog, opstand, molestering, brand, waterschade, overstromingen,
staking en staking van arbeid, bedrijfsbezetting, import- en exportblokkade, overheidsmaatregelen,
defecten aan machines en energiestoringen, dit alles heeft ons en aan elke derde partijen die zich
hebben gemeld met betrekking tot de levering.
Artikel 25: Ontbinding van het recht
25.1
Bij levering moet de koper onmiddellijk de staat van de geleverde goederen controleren. Indien deze
goederen merkbare schade vertonen of niet overeenkomen met de overeengekomen goederen,
moet de koper dit onmiddellijk aan ons melden en moet hij alle maatregelen nemen, in overleg met
ons, om verdere schade te voorkomen. De koper houdt de geleverde goederen in ieder geval voor
ons beschikbaar.
25.2
De koper kan in geen geval verder beroep doen op het feit dat wat is gedaan of geleverd niet voldoet
aan de overeenkomst, indien de koper niet voldoet aan de bepalingen in punt 1 van dit artikel en/of
ons niet schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de niet-conformiteit van de levering binnen een
redelijke termijn, hoewel ten minste binnen 24 uur na de levering.
25.3
Indien de twee partijen het eens zijn geworden over het feit dat wij het vervoer zouden afhandelen
en het risico van het vervoer, in afwijking van artikel 20.4 in deze omstandigheden, zouden nemen,
moet de Koper alle maatregelen nemen die in staat zijn om de terugvordering van verliezen van de
vervoerder mogelijk te maken, in geval van schade aan of verlies van (een deel van) de geleverde
goederen - naast zijn verplichtingen in de secties 1 en 2 van dit artikel. De koper moet bijvoorbeeld in
ieder geval de beoordeling van een deskundige uitvoeren en zowel wij als de vervoerder de
mogelijkheid bieden om de tegenbeoordeling van een deskundige uit te voeren. Indien wij niet in
staat zijn om zelf een deskundige aan te stellen, zal de koper op ons verzoek zo goed mogelijk voor
ons belang zorgen en onder andere zorgen voor de benoeming van een eersteklas deskundige, in
overleg met ons en op ons account, op ons verzoek. Indien de koper zich niet houdt aan de
bepalingen in deze sectie, wordt elk beroep dat hij doet op tekortkomingen en/of onjuistheden van
de door ons geleverde goederen geannuleerd.
25.4
Klachten met betrekking tot facturen moeten binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk bij
ons worden ingediend, indien geen beroep wordt gedaan op tekortkomingen en/of onjuistheden.

Artikel 26: Schorsing/ontbinding
26.1
Indien de leverancier niet, niet of niet voldoet aan de verplichting die hem uit de met ons
ondertekende overeenkomst of een andere overeenkomst die hem is gesloten, tijdig of niet nakomt,
of als er een goede reden is om te vrezen dat de leverancier niet in staat is of zal zijn om zijn contra
te voldoen ct verplichtingen jegens ons, evenals in geval van faillissement, opschorting van de
betaling, shut-down, onvoldoende (te beslissen naar eigen inzicht) kredietlimieten of overschrijding
van deze, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet als zekerheid - van de leverancier
onderneming, met inbegrip van de overdracht van (een deel van) haar vorderingen of (een deel van)
haar voorraad, of in geval van een wijziging in de zeggenschap binnen de vennootschap van de
leverancier, hebben wij het recht om ofwel de uitvoering van een van deze overeenkomsten op te
schorten, of ze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder bewijs van wanbetaling en zonder
tussenkomst van de rechter, zonder de leverancier te verplichten tot enige schadevergoeding en
onverminderd de rechten waar we anders recht op hebben.
26.2
We behouden ons ook het recht voor om de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk
te ontbinden als de levering naar onze mening en/of naar het oordeel van de feitelijke partij die de
overeenkomst uitvoert, niet of gedeeltelijk lijkt te zijn als de daadwerkelijke partij die de levering
uitvoert. De koper wordt hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld. In geval van een dergelijke
schorsing heeft de koper geen recht om de overeenkomst te ontbinden en is hij aansprakelijk voor de
betaling van de overeengekomen compensatie. In het geval dat de overeenkomst na enige tijd na de
schorsing toch haalbaar wordt, kan de koper in rekening worden gebracht voor eventuele extra
kosten, zoals wachturen.
26.3
In het geval van schorsing of ontbinding op grond van de secties 1 en 2, is de koper verplicht om
schade te vergoeden die we om deze reden kunnen lijden, inclusief winstverlies. In dat geval wordt
de overeengekomen prijs ook onmiddellijk, na aftrek van de reeds betaalde termijnen, aanspraak
maken.
26.4
Wij behouden ons het recht voor om het bezit te houden van alle gegevens en zaken die
(gezamenlijk) eigendom zijn van de koper, zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen
die voortvloeien uit de overeenkomst.
Artikel 27: Vertrouwelijkheid
27.1
Tenzij anders overeengekomen, schriftelijk, de koper neemt de verplichting, met uitzondering van de
gevallen bedoeld in de afdelingen 2 en 3 van dit artikel, om de vertrouwelijkheid van alles wat hij
geleerd op of over onze onderneming, zowel in de offerte / offerte fase en tijdens de uitvoering van
de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt op straffe van een onmiddellijk claimbare
contractboete van € 100.000,00 per overtreding en per dag of deel van een dag dat de overtreding
aanhoudt.

27.2
Indien een verzoek om openbaarmaking van gegevens waarvoor de leverancier wettelijk en/of
statutair of anderszins verplicht is om geen voor het publiek toegankelijke gegevens te verstrekken,
wordt de in punt 1 van dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht ingetrokken.
27.3
De in punt 1 van dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht wordt ook ingetrokken indien het gaat
om gegevens die al openbaar zijn op de dag dat de leverancier er meer over te weten komt, of die
over het algemeen openbaar zijn gemaakt, behalve door onwettige maatregelen van de Leverancier,
na de datum waarop de leverancier over hen werd geïnformeerd.
Artikel 28: Eigendomsrechten
28.1
Alle afbeeldingen, modellen, aanbestedingen, enz., geleverd door ons zijn en blijven ons eigendom
en mogen niet worden gedupliceerd, getoond aan derden of op een andere manier gebruikt zonder
onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De koper is verplicht om deze documenten binnen 14
dagen, na betaling, op ons eerste verzoek aan ons terug te sturen.
28.2
Wij zijn en blijven eigenaar van alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de in punt 1 bedoelde aangelegenheden, tenzij deze rechten via de overeenkomst aan de koper
worden overgedragen.
28.3
Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat al onze vorderingen tegen de koper met
betrekking tot deze zaken en bijbehorende daarmee verband houden volledig zijn betaald. Mocht de
koper onverwacht niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoen, dan hebben wij het recht om alle
zaken, of een deel daarvan, te claimen die wij in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan
de Koper hebben geleverd, als ons eigendom.
28.4
Met uitzondering van de in punt 3 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud wordt de
eigendom van de goederen overgedragen aan de koper bij de daadwerkelijke levering.

