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1. Definities
De volgende definities en interpretatieregels zijn van kracht:
(a) Verkoper: betekent de wettelijke entiteit van de Sibelco Group die het
document verschaft.
(b) Koper: de persoon, het bedrijf, de firma, de vennootschap of de wettelijke
identiteit die de Goederen heeft gekocht of is overeengekomen om deze
te kopen.
(c) Leveringsdatum: de datum gespecificeerd voor de levering van de Order
of als anders vermeld door de Koper.
(d) Document: betekent het aanbod, de prijsopgave, prijslijst,
orderbevestiging of de factuur voor de verkoop van Goederen.
(e) Goederen: elk item dat verkocht wordt, of is overeengekomen om te
worden verkocht door de Verkoper.
(f) Geval van Insolventie: als de Koper insolvent wordt, onder curatele of
administratief beheer wordt gesteld of geliquideerd wordt, als de Koper
zijn zakelijke activiteiten (of een deel van die activiteiten) opschort of
beëindigt, of dreigt deze op te schorten of te beëindigen, of als er een
besluit wordt genomen in verband met de vereffening of ontbinding van de
Koper, of elke gebeurtenis in elke jurisdictie waar de Koper aan
onderhevig is waarvan het effect gelijkwaardig of gelijksoortig is aan een
van de bovenstaande.
(g) Order: een order die geplaatst is door de Koper en die schriftelijk
geaccepteerd is door de Koper of anderszins geacht wordt geaccepteerd
te zijn na levering van de Goederen in overeenstemming met clausule 2(b)
hieronder.
(h) Sibelco Group: betekent een wereldwijde onderneming voor
materiaaloplossingen waarvan SCR-Sibelco NV het uiteindelijke
moederbedrijf is en zijn dochterondernemingen.
(i) De woorden “met inbegrip van” worden geacht te worden gevolgd door
de woorden “maar zonder beperking”.
2. ORDER VOOR GOEDEREN
(a) De Koper kan schriftelijk of verbaal een voorstel voor een order indienen
bij de Verkoper. Een dergelijke order wordt geacht een aanbod te zijn door
de Koper om Goederen te kopen in overeenstemming met deze
voorwaarden. De Koper is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van
elke voorgestelde order.
(b) De Verkoper is gerechtigd om elke voorgestelde order te weigeren zonder
opgaaf van redenen. Elke voorgestelde order wordt alleen geacht
geaccepteerd te zijn nadat deze schriftelijk bevestigd is door de Verkoper
of, indien eerder, wanneer de Goederen (geheel of gedeeltelijk) geleverd
worden aan de Koper. Na acceptatie door de Verkoper wordt er een
contract opgesteld waarin deze voorwaarden zijn opgenomen en de
voorwaarden van de Order (Contract). Alle voorwaarden die
gespecificeerd worden in de schriftelijke bevestiging van de Order door de
Verkoper zullen voorrang hebben boven deze voorwaarden in geval van
een tegenstrijdigheid.
(c) De voorwaarden van het Contract treden in de plaats van alle andere
voorwaarden en zijn van toepassing op de verkoop van de Goederen aan
de Koper met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met inbegrip van de
voorwaarden van de Koper. Een prijsopgaaf of ander document dat door
de Koper aan de Verkoper is gericht geldt niet als een aanbod voor de
levering van de Goederen en zal geen onderdeel vormen van het Contract.
Alle beschrijvingen en verklaringen die vervat zijn in de catalogussen van
de Verkoper, zoals technische gegevensbladen, prijslijsten, analyses,
andere documenten en monsters vormen uitsluitend een benadering en
vormen geen onderdeel van het Contract en geven geen aanleiding tot
aansprakelijkheid voor de Verkoper tenzij anderszins vermeld in het
Contract.
(d) Het Contract vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en
vervangt en komt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en
overeenstemmingen tussen de partijen, schriftelijk of verbaal, met
betrekking tot het onderwerp daarvan. Geen enkele aanpassing of
wijziging van deze voorwaarden zal bindend zijn, tenzij schriftelijk
overeengekomen door de Verkoper.
(e) Behoudens clausule 8(c), erkent en accepteert de Koper dat het geen
recht of rechtsmiddelen kan doen gelden met betrekking tot een verklaring,
toezegging, waarborg of garantie (ongeacht of deze onbedoeld of uit
onoplettendheid zijn gegeven) die niet vermeld wordt in het Contract.
3. Prijzen en betaling
(a) De prijs die betaald moet worden voor de Goederen is de prijs die vermeld
wordt in de Order, of, als er geen prijs wordt vermeld in de Order, dan
geldt de prijs die vermeld wordt in de prijslijst van de Verkoper die van
kracht is op de Leveringsdatum (en die op verzoek aan de Koper ter
beschikking wordt gesteld).
(b) De prijs is exclusief btw en alle andere belastingen, rechten of heffingen
met betrekking tot fabricage, transport, export, import, verkoop of levering
van de Goederen en exclusief kosten voor levering, verzekering,
verpakking, sortering, kalibratie, analyse en inspectie. Dergelijke kosten
zijn voor rekening van, en worden gefactureerd aan de Koper.
(c) De prijzen zijn naar keuze van de Verkoper en voorafgaand aan de
levering onderhevig aan wijziging in geval van een oorzaak buiten de
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zeggenschap van de Verkoper (met inbegrip van een verandering in
toepasselijk recht, verhogingen van belastingen en heffingen,
wisselkoersschommelingen, stijging van toeleveringskosten, vertraging
veroorzaakt door de Koper en/of elke wijziging van de Order op verzoek
van de Koper) en/of als gevolg van een oprechte vergissing van de
Verkoper.
Facturen worden afgegeven bij of na levering en zijn betaalbaar binnen 30
dagen vanaf de factuurdatum per elektronische bankoverschrijving naar
de rekening en in de valuta die vermeld wordt op de factuur. Alle vragen
moeten binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk worden gedaan aan de
Verkoper. De Verkoper kan voorafgaand aan de levering de betaling van
een voorschot eisen.
Op achterstallige bedragen, zowel voor als na een eventuele uitspraak
van de rechtbank, wordt rente berekend tegen 2% per jaar boven de
rentevoet
van
de
Europese
Centrale
Bank
voor
basisherfinancieringstransacties. Dergelijke rente wordt automatisch dagelijks
in rekening gebracht (en zonder de noodzaak van een ingebrekestelling)
vanaf de vervaldatum tot aan de daadwerkelijke betaling van het
verschuldigde bedrag. De Koper betaalt de rente samen met het
achterstallige bedrag en samen met alle kosten en uitgaven die de
Verkoper heeft gemaakt voor het innen van de bedragen van de Koper.
Tijdige betaling is essentieel. In Geval van Insolventie van de Koper (of als
het redelijkerwijs zeer waarschijnlijk is dat deze insolvent zal worden), of
als de Koper nalaat om een bedrag te betalen voor de vervaldatum, dan
kan de Verkoper, zonder aansprakelijkheid, de levering of uitvoering
opschorten van een Order (of een deel daarvan of een termijn) die nog
niet vervuld is en weigeren om verdere voorgestelde Orders van de Koper
te accepteren.
De Koper zal alle verschuldigde bedragen volledig betalen zonder aftrek,
verrekening, tegenvordering of inhouding, tenzij een aftrek of inhouding of
belasting wettelijk verplicht is (in dat geval zal de Koper een zodanig
bedrag betalen dat dit ervoor zorgt dat de Verkoper het volledig
gefactureerde bedrag ontvangt). De Verkoper kan op elk gewenst moment,
zonder beperking van de overige rechten en rechtsmiddelen, elk bedrag
dat het verschuldigd is aan de Koper verrekenen met bedragen die
verschuldigd zijn aan de Koper en is gerechtigd om, geheel naar eigen
inzicht, betalingen die gedaan worden door de Koper te gebruiken voor de
betaling van verschuldigde facturen of bedragen door de Koper met
betrekking tot onder eerdere Orders en/of leveringen van Goederen, al
naar gelang de volgorde die de voorkeur heeft van de Verkoper.
Levering
Tenzij anderszins vermeld in de Order, is de levering van de Goederen
EXW (Incoterms®2020) (d.w.z. dat de Koper verantwoordelijk is voor
ophalen en transport voor risico van de Koper), en levering wordt geacht
te hebben plaatsgevonden op de vestiging van de Verkoper.
Als de Koper, zonder voorbehoud ten aanzien van de andere rechten van
de Verkoper, nalaat om op of voor de Leveringsdatum alle instructies te
verschaffen die redelijkerwijs vereist kunnen worden door de Verkoper en
alle noodzakelijke documentatie, vergunningen, goedkeuringen en
machtigingen (die de Koper wettelijk of ingevolge het Contract verplicht is
te verkrijgen) voor de levering, of anderszins nalaat om levering te
accepteren of assistentie te verlenen of uitstel vraagt of veroorzaakt:
(i) dan betaalt de Koper aan de Verkoper alle kosten voor doorvoer,
opslag en wachttijden en alle verder verlies, schade en onkosten, met
inbegrip van verlies door vermindering in waarde van de Goederen,
die worden opgedaan door de Verkoper als gevolg van dergelijke
vertraging of nalaten;
(ii) dan wordt de levering van de Goederen geacht voltooid te zijn om
9.00 uur op de Leveringsdatum en wordt er een factuur afgegeven;
(iii) dan geldt dat als de Koper nalaat om binnen zeven dagen vanaf de
Leveringsdatum levering van de Goederen te accepteren, de
Verkoper het recht heeft om de Goederen door te verkopen of zich
anderszins van de Goederen te ontdoen.
De Verkoper heeft het recht om leveringen in termijnen te doen en elke
termijn vormt een apart Contract en kan apart worden gefactureerd.
Als de Verkoper heeft toegestemd in een levering op afroepbasis, dan
stipuleren de partijen in de Order een einddatum en aanlooptijden, bij
afwezigheid waarvan de Verkoper op elk moment kan eisen dat de Koper
de onmiddellijke levering aanvaardt van de uitstaande hoeveelheid
bestelde Goederen en gerechtigd is om de Koper hiervoor te factureren.
De Leveringsdatum (met inbegrip van het leveringstijdstip) is alleen een
benadering en tijdigheid is geen absoluut vereiste. De Verkoper is op
geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van de Koper voor vertraging
of nalaten te leveren. De Koper is niet gerechtigd om een levering of
termijnen van een levering te weigeren op grond van niet-levering of een
vertraging in de levering van de Goederen. Het uitsluitende recht op
verhaal van de Koper is een vergoeding van de vooraf betaalde bedragen
voor niet-geleverde Goederen, die zal worden vergoed wanneer de
Verkoper schriftelijk heeft bevestigd dat het niet in staat is om de
Goederen te leveren.
De Koper zal zich houden aan alle toepasselijke nationale en
internationale vereisten met betrekking tot exportcontroles, exportwetten,
beperkingen en regelgeving van elk ander onafhankelijk agentschap of

autoriteit (Exportvoorschriften).
(g) De Koper komt overeen en gaat ermee akkoord om niet te exporteren en
geen (her-)export toe te staan of vrijgave aan een ingezetene van een
land waarvoor beperkingen of embargo’s gelden of aan een persoon,
entiteit of transportbedrijf die genoemd wordt als uitgesloten partij op een
lijst van een exportautoriteit of in exportvoorschriften, en technische
gegevens, informatie of Goederen die inbreuk maken op een van de
Exportvoorschriften, tenzij, en totdat, alle vereiste vergunningen en
machtigingen zijn verkregen van de competente exportautoriteit.
5. Eigendom en risico
(a) Het risico op de Goederen zal bij levering overgaan op de Koper.
(b) Niettegenstaande de levering zal het eigendom van de Goederen niet
overgaan op de Koper tot de eerdere van: (i) ontvangst van volledige
betaling voor de Goederen, in welk geval het eigendom van de Goederen
over zal gaan op het moment van de betaling; (ii) gebruik of verwerking (in
zoverre dat de Goederen niet langer in de oorspronkelijke staat verkeren)
of de verkoop van de Goederen door de Koper, in welk geval het
eigendom over zal gaan op het moment dat wordt gespecificeerd in
clausule 5(d); of (iii) de datum die schriftelijk door de Verkoper aan de
Koper wordt bekendgemaakt.
(c) Totdat het eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, zal de
Koper:
(i) de Goederen afzonderlijk opslaan en de Goederen markeren of
identificeren als het eigendom van de Verkoper;
(ii) dergelijke Goederen niet bezwaren, belasten of verpanden;
(iii) de verkoper onmiddellijk in kennis stellen als de Koper het onderwerp
dreigt te worden van een Geval van Insolventie;
(iv) informatie verschaffen over de Goederen die de Verkoper van tijd tot
tijd kan verlangen;
(v) op verzoek van de Verkoper alle Goederen leveren die in bezit zijn
van de Koper; en
(vi) de Verkoper toestaan, en de Verkoper een onherroepelijk mandaat
verlenen om elke vestiging te betreden waar de Goederen worden
bewaard (op elk tijdstip en zonder kennisgeving) om de Goederen te
inspecteren en/of terug te nemen.
(d) Behoudens clausule 5(e), kan de Koper de Goederen gebruiken of
verwerken (zodat de Goederen niet langer in de oorspronkelijke staat
verkeren) of de Goederen verkopen gedurende het normale verloop van
de bedrijfsvoering voordat het eigendom overgaat; echter, als de Koper dit
doet: (i) dan treedt de Koper op als hoofdpartij en niet als agent van de
Verkoper; en (ii) gaat het eigendom van de Goederen in kwestie
onmiddellijk voorafgaand aan het gebruik, de verwerking of de verkoop
over op de Koper.
(e) Als de Koper voordat het eigendom van de Goederen overgaat op de
Koper het onderwerp wordt van een Geval van Insolventie, dan zal zonder
beperking van enig ander recht of rechtsmiddel, het recht van de Koper op
het gebruik, de verwerking of de verkoop van de Goederen gedurende het
normale verloop van de bedrijfsvoering onmiddellijk vervallen en kan de
Verkoper op elk moment: (i) eisen dat de Koper alle goederen in zijn bezit
teruggeeft; en (ii) elke vestiging waar de Goederen bewaard worden
betreden en de Goederen terugnemen.
6. Hoeveelheid en gewicht
De Goederen worden voorafgaand aan de levering gewogen op de vestiging
van de Verkoper met gebruikmaking van gecertificeerde apparatuur en het
resulterende gewicht is definitief en bindend. De Koper heeft geen recht om
het gewicht van de Goederen te betwisten of de Goederen te weigeren
wegens gewichtsverlies of tekort. De Verkoper heeft het recht om maximaal 10%
meer of minder te leveren dan de bestelde Goederen en de relevante factuur
overeenkomstig aan te passen.
7. Verantwoordelijkheid voor defecten
(a) De Verkoper garandeert dat bij levering de Goederen in alle ter zake
doende opzichten zullen voldoen aan de specificaties waarnaar verwezen
wordt inde Order of op de relevante factuur (of indien er niet naar
verwezen wordt, de relevante productspecificaties die van kracht zijn op
het moment van levering, die op verzoek beschikbaar worden gemaakt
aan de Koper) (de Specificatie).
(b) Niettegenstaande clausule 7(a), is het de verantwoordelijkheid van de
Koper om ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor het
bedoelde gebruik en de Goederen voorafgaand aan gebruik te testen. De
Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de Koper in dit verband.
(c) Elke substantiële niet-overeenstemming met de Specificatie (defect) moet
schriftelijk aan de Verkoper worden bekendgemaakt: (i) binnen twee
werkdagen vanaf ontvangst van de Goederen door de Koper in geval van
een defect dat zichtbaar is of zichtbaar zou moeten zijn bij ontvangst; of (ii)
zo gauw als praktisch mogelijk is in geval van elk ander defect en niet
later dan na een maand vanaf de datum van ontdekking en in ieder geval
binnen 60 dagen vanaf de dag van levering. De Verkoper wordt de
gelegenheid geboden om binnen een redelijke termijn de Goederen te
onderzoeken en de Koper zal, op verzoek, de Goederen terugsturen naar
de Verkoper op kosten van de Verkoper.
(d) Onder voorbehoud van clausule 7(e)geldt, dat als een onderbouwd defect
op geldige wijze wordt gemeld aan de Verkoper, de Verkoper naar eigen
keuze de defecte Goederen zal vervangen of de prijs van de defecte

Goederen vergoeden. Dit is de enige en exclusieve mogelijkheid voor
verhaal van de Koper met betrekking tot een defect.
(e) Het rechtsmiddel waarin voorzien wordt in clausule 7(d) is niet van
toepassing indien:
(i)
de koper de Goederen heeft gebruikt, gewijzigd of verwerkt of ze
gecombineerd heeft met een ander product of een andere
substantie;
(ii)
het defect het gevolg is van normale slijtage, opzettelijke
beschadiging, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden;
(iii) de Goederen verschillen van de Specificatie als gevolg van
wijzigingen die gemaakt zijn om te voldoen aan de toepasselijke
wet- of regelgeving;
(iv) de Goederen na levering niet behoorlijk zijn behandeld, gedragen,
opgeslagen of onderhouden (met inbegrip van het transport naar de
vestiging van de Koper voor het risico van de Koper);
(v)
de Goederen na levering besmet zijn;
(vi) de Koper verder gebruik maakt van de Goederen nadat een defect
is vastgesteld;
(vii) de Koper de Goederen verkocht heeft;
(viii) het defect zich voordoet als gevolg van het volgen door de
Verkoper van een specificatie of ander vereiste van de Koper; en/of
(ix) het defect het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke macht
van de Verkoper.
(f) Als het beweerde defect betrekking heeft op een verlies of schade
gedurende doorvoer (waar de Verkoper verantwoordelijk is voor de
doorvoer als gespecificeerd in de Order), dan is clausule 7 van kracht,
behalve dan dat de Koper de Verkoper binnen 21 dagen in kennis moet
stellen van de niet gedane levering of uiterlijk twee werkdagen vanaf de
levering van de Goederen en de Koper dient zich ook in alle opzichten te
houden aan de transportvoorwaarden van de vervoerder voor de
kennisgeving van claims (indien van toepassing). Het recht op verhaal van
de Koper voor dergelijk verlies en schade is beperkt tot het recht op
verhaal dat beschikbaar is van de onafhankelijke vervoerder.
(g) Behalve als hierboven uiteengezet, zijn alle andere uitdrukkelijke of
geïmpliceerde garanties uitgesloten voor zover toegestaan bij wet.
8. Aansprakelijkheid
(a) Behoudens clausule 8(c), zal de Verkoper onder geen enkele
omstandigheden aansprakelijk zijn ten opzicht van de Koper, voor enig
verlies van derden, verlies van winst, verlies van productie, verlies van
omzet of verlies van zakelijke kansen en/of voor eventueel indirecte of
gevolgschade of bijzondere of opgelegde schadevergoedingen, ongeacht
of dit voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van
nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins.
(b) Behoudens clausule 8(c)geldt dat de totale aansprakelijkheid van de
Verkoper aan de Koper met betrekking tot alle verlies die zich voordoet
door of in verband met de levering van de Goederen en/of het Contract,
ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (met
inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of
anderszins, onder geen enkele omstandigheden meer zal zijn dan de prijs
die betaald is voor de Goederen die het onderwerp vormen van een
dergelijke procedure, geschil of vordering.
(c) Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Verkoper
beperken als en voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet beperkt
kan worden of wettelijk kan worden uitgesloten.
(d) De Koper vrijwaart en houdt de Verkoper en diens groep van bedrijven op
verzoek schadeloos voor alle verlies, schade, aansprakelijkheid,
vorderingen, boetes, kosten en uitgaven die geleden worden of worden
opgedaan door, of worden opgelegd aan de Verkoper als gevolg van, of in
verband met vorderingen of beschuldigingen van welke aard dan ook door
derden aan wie de Goederen zijn verkocht (doorverkocht) na de verkoop
aan de Koper.
9. Overmacht
De Verkoper pleegt geen contractbreuk en is niet aansprakelijk voor een
vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van zijn verplichtingen als
gevolg van een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de macht valt van de
Verkoper, met inbegrip van onderbreking of een storing van een nutsdienst of
transportnetwerk; overmacht, overstroming, droogte, aardbeving of andere
natuurramp; epidemie of een pandemie; oorlog of gewapend conflict,
terroristische aanslag, rellen of burgerlijke onrust; nucleaire, chemische of
biologische besmetting; supersonische schokgolf; opzettelijke beschadiging;
overheidsactie of interventie; overeenstemming met toepasselijk recht; storing
van een installatie of machine; instorten van gebouwen, brand, explosie of
ongeval; storing in de energievoorziening; arbeids- of handelsconflicten,
stakingen, industriële actie of buitensluiting; niet vergunde toestemming;
slechte transport- of weersomstandigheden; en/of niet-nakoming door
leveranciers of onderaannemers. Indien een prestatie daardoor vertraagd
wordt met meer dan zes maanden, dan is elke partij gerechtigd om met
onmiddellijke ingang op te zeggen zonder aansprakelijkheid na schriftelijke
kennisgeving.
10. Beëindiging
(a) Zonder voorbehoud van enig ander recht of rechtsmiddel, is de Verkoper
gerechtigd om een Contract te beëindigen en/of een Order of termijn
onmiddellijk zonder aansprakelijkheid te annuleren na schriftelijk
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kennisgeving, als: (i) de Koper niet op tijd of niet volledig betaalt op de
vervaldag; (ii) de Koper een andere contractbreuk pleegt; of (iii) de koper
het onderwerp wordt van een geval van Insolventie.
Op het moment van beëindiging of annulering worden alle facturen
onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Koper, samen met
eventueel verschuldigde rente. Clausules die uitdrukkelijk of door
implicatie blijven gelden na beëindiging of annulering zullen volledig van
kracht blijven.
Algemeen
De Verkoper en de Koper komen overeen dat ieder zich zal houden aan
de Code of Sustainable Conduct (Duurzame Gedragscode) van de
Verkoper (huidige kopie beschikbaar ophttps://www.sibelco.com/wpcontent/uploads/code-of-sustainable-conduct.pdf) in verband met de
uitvoering van het Contract.
De Verkoper houdt zich aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de AVG).
Dergelijke verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met zijn
privacybeleid (huidige kopie beschikbaar op www.sibelco.com/privacy).
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van een Contract
ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, dan zal deze bepaling
geacht worden te zijn gewijzigd voor zover minimaal nodig is om de
bepaling geldig, wettelijk en uitvoerbaar te maken. Indien een dergelijke
wijziging niet mogelijk is, dan zal de bepaling of dat deel van de bepaling
geacht worden te zijn verwijderd. Een dergelijke wijziging heeft geen
invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.
Een vertraging bij de uitoefening of het uitblijven van de uitoefening van
een recht of rechtsmiddel zal gelden als een verklaring van afstand of
vrijgave van dat recht of rechtsmiddel, en het zal de verdere uitoefening
van enig ander recht of rechtsmiddel niet verhinderen of beperken.
De Verkoper kan op elk gewenst moment zonder toestemming van de
Koper elk van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract
cederen, uitbesteden, opdragen, overdragen of op een andere manier
transacties verrichten met alle of een deel van zijn rechten of
verplichtingen uit hoofde van een Contract. De Koper zal geen enkele van
zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract cederen,
overdragen, opdragen of op een andere manier transacties verrichten met
alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen zonder de voorafgaande
schriftelijk toestemming van de Klant.
Een persoon die geen partij is bij een Contract kan geen rechten doen
gelden uit hoofde van een Contract. Elk Contract wordt afgesloten door de
specifieke entiteit van de Verkoper die genoemd wordt in de Order of als
anderszins schriftelijk bepaald door de Verkoper. De Koper heeft geen
recht om het Contract af te dwingen bij een andere entiteit van de
Verkoper en dergelijke andere entiteiten hebben geen aansprakelijkheid
tegenover de Koper.
Toepasselijk recht en jurisdictie
De voorwaarden en elk Contract en elk geschil of elke vordering die
daarvan een gevolg is of daarmee in verband staat, en het onderwerp of
de totstandkoming daarvan zijn onderhevig en moeten worden begrepen
in overeenstemming met de wetten van het land waar de Verkoper zijn
maatschappelijke zetel heeft. Elk der partijen komt onherroepelijk overeen
dat de rechtbank van het gebied waar de maatschappelijke zetel van de
Verkoper gevestigd is, exclusieve jurisdictie zal hebben om elk geschil of
elke vordering te beslechten (met inbegrip van niet-contractuele geschillen
of vorderingen) die het gevolg zijn van of verband houden met deze
voorwaarden en elk Contract, het onderwerp daarvan of de
totstandkoming.
Het
VN
Verdrag
inzake
internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk en
volledig uitgesloten.
Niettegenstaande clausule 12(a) is de Verkoper gerechtigd om juridische
procedures te starten in elke jurisdictie waar de Koper gevestigd is en/of
activa heeft.
Niettegenstaande een andere voorwaarde in deze overeenkomst moeten
alle vorderingen tegen de Verkoper op grond van het Contract niet later
worden gestart bij de bevoegde rechtbank dan één jaar vanaf de datum
van levering van de Goederen en zullen daarna verjaard zijn.

