FLEXITALLIC BELGIUM, BVBA
Aankoopvoorwaarden
1. INTERPRETATIE
1.1
De volgende begrippen zullen, voor de toepassing van deze voorwaarden, de
hieronder beschreven betekenis hebben:

1.2

“Koper”

verwijst naar Flexitallic Belgium, BVBA.

“Opleveringsdatum”

verwijst naar de datum waarop de Goederen
zullen worden geleverd of de datum waarop de
Diensten worden opgeleverd in
overeenstemming met de Bestelling of een
andere datum die aan de Verkoper kan worden
meegedeeld.

“Voorwaarden”

verwijst naar deze voorwaarden.

“Contract”

verwijst naar de overeenkomst tussen de Koper
en de Verkoper voor de aankoop en de verkoop
van Goederen of de levering van Diensten.

“Goederen”

verwijst naar de Goederen die door de Verkoper
moeten worden geleverd zoals beschreven in de
Bestelling.

“Bestelling”

verwijst naar de bestelling die door de Koper bij
de Verkoper is geplaatst.

“Prijs”

verwijst naar de prijs vermeld op de Bestelling
en vastgesteld voor de duur van de Bestelling.

“Verkoper”

verwijst naar de persoon, firma of het bedrijf aan
wie de Bestelling is geadresseerd.

“Diensten”

verwijst naar de Diensten die door de Verkoper
moeten worden geleverd zoals beschreven in de
Bestelling.

“Specificatie”

verwijst naar elke beschrijving toegepast op de
Goederen of Diensten die zijn opgenomen of
waarnaar wordt verwezen in de Bestelling.

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

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.

2. TOEPASBAARHEID VAN VOORWAARDEN
2.1 De Koper is alleen aan de Bestelling gebonden:
2.1.1

indien deze bij de Verkoper wordt geplaatst via het officiële
Bestelformulier van de Koper; en

2.1.2

indien deze schriftelijk wordt aanvaard door de Verkoper binnen 14
dagen na de datum van Bestelling of door uitvoering van de Bestelling.

2.2 De hierin vervatte Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met
uitsluiting van eventuele andere bepalingen en voorwaarden die niet in de
Bestelling van de Koper zijn opgenomen of waarnaar niet wordt verwezen.
2.3 De bevestiging van een Bestelling betekent dat de Verkoper deze voorwaarden
aanvaardt, met uitsluiting van alle andere, met inbegrip van die welke op de
documenten van de Verkoper kunnen worden gedrukt.
3. WIJZIGINGEN
Alle Contracten worden geacht uitsluitend onder de Voorwaarden te vallen en geen
van de partijen zal gebonden zijn aan enige wijziging, verklaring van afstand of
aanvulling op de Voorwaarden, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend
namens beide partijen.
4. KWALITEIT EN BESCHRIJVING
4.1 Alle geleverde Goederen of uitgevoerde Diensten moeten van bevredigende
kwaliteit zijn met gebruik van deugdelijke materialen en het beste vakmanschap,
en zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Koper, en deze goedkeuring
ontslaat de Verkoper niet van enige aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.
4.2 De Verkoper is verantwoordelijk voor eventuele tegenstrijdigheden, fouten of
weglatingen in de tekeningen en andere details die door hem worden verstrekt
voor de doeleinden van dit Contract, ongeacht of de Koper deze heeft
goedgekeurd of niet.
4.3 Het is een voorwaarde voor elk Contract dat de Verkoper een kwaliteitssysteem
hanteert dat gecertificeerd is om te voldoen aan ten minste een van de volgende:
4.3.1
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ISO 9001 of 9002 laatste editie;

4.3.2
4.3.3
4.3.4

NAMAS/UKAS-vereisten voor een geaccrediteerd
kalibratielaboratorium;
API Q1 laatste editie;
andere normen aanvaardbaar voor de Koper

4.4 Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 4 dienen alle Goederen en
Diensten op het vlak van kwaliteit, kwantiteit en beschrijving in overeenstemming
te zijn met de in de Bestelling vermelde gegevens, en indien monsters of patronen
door een van de partijen worden geleverd, zullen de Goederen of Diensten in alle
opzichten gelijk zijn aan dergelijke monsters of patronen.
4.5 Goederen en Diensten moeten voldoen aan elke standaard of prestatie die is
gespecificeerd in de Bestelling en voldoen aan de Specificatie, en indien het doel
van de Goederen of Diensten expliciet of impliciet aan de Verkoper is
bekendgemaakt, dienen de Goederen of Diensten geschikt te zijn voor dat doel.
5. INSPECTIE EN TESTEN
5.1 De Koper heeft het recht om de Goederen te inspecteren en te testen tijdens de
fabricage, verwerking of opslag en heeft het recht om de Goederen of Diensten te
inspecteren en te testen tijdens de uitvoering ervan. Indien de Koper van dit recht
gebruik maakt, zal de Verkoper alle faciliteiten ter beschikking stellen of
aanbieden die de Koper redelijkerwijs voor dat doel nodig kan hebben.
5.2 Indien ingevolge een inspectie of test op grond van artikel 5.1 hierboven de
vertegenwoordiger van de Koper redelijkerwijs meent dat de Goederen of
Diensten niet voldoen aan de Bestelling, of dat na voltooiing van de fabricage of
verwerking of het uitvoeren ervan deze er waarschijnlijk niet aan zullen voldoen,
zal hij de Verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en de Verkoper zal
de nodige stappen ondernemen om te zorgen voor dergelijke conformiteit op
kosten van de Verkoper en de test zal worden herhaald op kosten van de
Verkoper.
5.3 Geen enkele inspectie of test uitgevoerd door de Koper uit hoofde van dit artikel
zal op enigerlei wijze afbreuk doen aan de verplichtingen van de Verkoper op
grond van enig ander artikel hiervan.
6. WEIGERING
6.1 De Koper behoudt zich het recht voor om Goederen of Diensten te weigeren die
op een of andere manier defect zijn of niet voldoen aan de Specificatie of die niet
voldoen aan de standaardkwaliteit of beschrijving zoals gespecificeerd in de
Bestelling. De Koper kan geweigerde Goederen terugsturen op eigen risico en
kosten van de Verkoper (maar is hiertoe niet verplicht).
6.2 Indien de Koper:
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6.2.1

het recht heeft om de Goederen te weigeren uit hoofde van artikel 6.1
hierboven vanwege een inbreuk door de Verkoper die van invloed is
op een deel van of alle Goederen; maar

6.2.2

een deel van de Goederen aanvaardt met inbegrip van alle Goederen
die niet worden beïnvloed door de inbreuk, dan verliest de Koper door
deze te aanvaarden niet zijn recht om de rest te weigeren, en elke
dergelijke aanvaarding doet geen afbreuk aan andere rechten van de
Koper, ongeacht of deze voortvloeien uit dit Contract of anderszins.

6.3 Bij weigering zal de Verkoper geheel voor eigen rekening en op eigen kosten
geweigerde Goederen vervangen door Goederen die in alle opzichten voldoen aan
de vereisten gespecificeerd in de Bestelling en alle gebreken in de Diensten
volledig verhelpen.
6.4 Indien de Verkoper de geweigerde Goederen niet vervangt of de gebreken in de
afgewezen Diensten niet verhelpt binnen dertig dagen na de datum van weigering
(of eerder indien de Koper hierom vraagt), zal de Koper (onverminderd eventuele
andere rechten die hij heeft tegenover de Verkoper) het recht hebben om andere
goederen te verkrijgen ter vervanging, of om de diensten van een alternatieve
verkoper te verkrijgen om de geweigerde diensten te compenseren, en de redelijke
kosten die dit met zich meebrengt, inclusief alle verliezen die de Koper daardoor
heeft geleden, zijn voor rekening van de Verkoper.
7. LEVERING
7.1 De levering geschiedt voor rekening en op risico van de Verkoper (tenzij anders
schriftelijk overeengekomen door de Koper).
7.2 De Verkoper zorgt ervoor dat de Goederen naar behoren worden verpakt en
beschermd en treft de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de goederen door
de Verkoper worden geleverd of worden verzonden aan de Koper naar de plaats of
plaatsen en op de wijze die in de Bestelling is gespecificeerd.
7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Bestelling, zal de Verkoper geen enkele
vergoeding vragen voor fusten, pakketten, trommels, containers of andere
herbruikbare artikelen van welk type dan ook, noch voor de kosten van de
terugzending daarvan.
7.4 Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door de Koper, is de Verkoper
verantwoordelijk voor alle afhandelingskosten, met inbegrip van het laden en op- en
overslag tot op het terrein van de Koper of een ander leveringspunt.
7.5 Kennisgevingen van doorgang en conformiteitscertificaten worden door de Verkoper
in tweevoud ingediend, het origineel om de Goederen te vergezellen en een kopie die
per post naar de inkoopafdeling van de Koper moet worden gestuurd.
7.6 Facturen moeten na verzending van de Goederen worden overgemaakt aan de
boekhoudafdeling van de Koper en maandelijks worden er afschriften van afgeleverd
tegen voor betaling goedgekeurde facturen.
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8. VERLIES IN DOORVOER
Alle Goederen die worden verloren of beschadigd tijdens het transport, worden
onmiddellijk door de Verkoper vervangen na ontvangst van de kennisgeving van de
Koper naar aanleiding van dergelijk verlies of schade, mits de Koper de Verkoper
hiervan op de hoogte brengt binnen 14 dagen nadat de Koper kennis heeft genomen
van dergelijk verlies of schade.
9. TIJD
9.1 De Verkoper levert de Goederen op de Opleveringsdatum en/of voltooit de Diensten
tegen die datum. Onverminderd eventuele andere rechten die de Koper kan hebben,
zal de Verkoper aan de Koper een schadevergoeding betalen voor laattijdige levering
of oplevering tegen een tarief van 1,5% van de Prijs voor elke week of deel van een
week vertraging.
9.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 9.3 hieronder zal de Verkoper indien hij door
Overmacht (zoals hierna gedefinieerd) niet in staat is om aan zijn verplichtingen op
grond van artikel 9.1 hierboven te voldoen de Koper hiervan onmiddellijk op de
hoogte stellen, en zal de Koper de Verkoper een verlenging voor de uitvoering van
zijn verplichtingen toekennen naargelang dit de Koper in de gegeven omstandigheden
redelijk lijkt.
9.3 Indien de Verkoper na dergelijke verlengingen (of enige verdere door de Koper
toegestane periode) wegens Overmacht nog steeds niet in staat is om aan zijn
verplichtingen op grond hiervan te voldoen, is de Koper gerechtigd, onverminderd de
rechten die hem toekomen, om dit Contract te annuleren, en mag hij naar eigen
goeddunken alle tot de datum van annulering geleverde Goederen teruggeven of aan
de Verkoper de waarde betalen van het deel van de Goederen of Diensten die werden
geleverd of opgeleverd.
10. OVERMACHT
Voor de toepassing van bovenstaand artikel 9 verwijst de uitdrukking “Overmacht”
naar alle gebeurtenissen of omstandigheden (ongeacht of deze een natuurlijke oorzaak
hebben of anderszins) die buiten de directe controle van de Verkoper vallen, met
inbegrip van (voor zover deze buiten dergelijke controle vallen, maar zonder afbreuk
te doen aan de algemeenheid van het voorgaande) stakingen, uitsluitingen of andere
industriële acties (andere dan op het terrein van de Verkoper) oproer, burgerlijke
onrust, brand, overstroming droogte of oorlog.
11. SCHADELOOSSTELLING
11.1

De verkoper zal de Koper volledig schadeloosstellen voor alle verlies, schade,
letsel, kosten en onkosten (met inbegrip van juridische en andere
beroepskosten en onkosten) gemaakt, opgelopen of betaald door de Koper als
gevolg van, of in verband met:
11.1.1 gebrekkig vakmanschap, kwaliteit of materialen;
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11.1.2 enige handeling of nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers,
gemachtigde agenten of onderaannemers bij het vervaardigen, leveren,
opleveren of verwijderen van de Goederen of Diensten;
11.1.3 enige inbreuk of vermeende inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten
of de rechten van een derde partij die voortvloeien uit de levering van
de Goederen of Diensten of het gebruik van de Goederen of Diensten
door de Koper in het kader van de normale bedrijfsvoering;
11.1.4 enige vordering ingediend tegen de Koper met betrekking tot enige
aansprakelijkheid, verlies, schade, letsel, kosten of onkosten gedragen
door de werknemers of agenten van de Koper of door een klant van de
Koper of een derde partij voor zover dergelijke aansprakelijkheid,
verlies, schade, letsel, kosten of onkosten werden veroorzaakt door, of
voortvloeien uit, de Goederen of Diensten en voor zover die vordering
niet het gevolg is van nalatigheid van de Koper, zijn werknemers of
agenten;
11.1.5 enige inbreuk door de Verkoper of zijn eigen leveranciers,
werknemers, agenten of onderaannemers op de intellectueleeigendomsrechten of de vertrouwelijkheid van de Koper.
11.2

Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Koper, indien
Goederen of Diensten niet conform het Contract worden geleverd of niet in
overeenstemming zijn met de Bestelling of de Specificatie, heeft de Koper het
recht zich naar eigen goeddunken te beroepen op een of meer van de volgende
rechtsmiddelen, ongeacht of een deel van de Goederen of Diensten werd
aanvaard of dat de Koper enige factuur heeft betaald die betrekking heeft op
dergelijke Goederen of Diensten:11.2.1 weigering van dergelijke Goederen of Diensten (geheel of gedeeltelijk)
met terugzending ervan aan de Verkoper voor rekening en risico van
de Verkoper, gevolgd door de onmiddellijke en volledige terugbetaling
door de Verkoper voor de aldus teruggezonden Goederen of Diensten;
11.2.2 naar keuze van de Koper de Verkoper de mogelijkheid bieden om,
voor rekening van de Verkoper, gebreken in de Goederen of de
Diensten te verhelpen of vervangende Goederen of Diensten te leveren
en alle andere noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die nodig
zijn om aan de bepalingen van het Contract te voldoen;
11.2.3 het verrichten voor rekening van de Verkoper van werkzaamheden die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Goederen in overeenstemming
zijn met de Bestelling of de Specificatie;
11.2.4 het vorderen van een vergoeding van de schade opgelopen als gevolg
van de schending van het Contract door de Verkoper; en
11.2.5 het verkrijgen van alternatieve Goederen of Diensten van derden op
kosten van de Koper.
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11.3

De Koper zal de Verkoper schadeloosstellen voor persoonlijk letsel of
overlijden in de mate dat dergelijk persoonlijk letsel of overlijden wordt
veroorzaakt door de nalatigheid van de Koper en diens medewerkers of
agenten voor wier nalatigheid de Koper wettelijk aansprakelijk is. Behoudens
hetgeen hierin wordt vermeld, is de Koper in geen geval aansprakelijk voor
enige andere schade of verlies, direct, indirect of gevolgschade.

12. OVERDRACHT VAN EIGENDOM
12.1

Behoudens de bepalingen van artikel 12.2 hieronder zal het eigendomsrecht
van de Goederen die het onderwerp uitmaken van dit Contract bij levering
overgaan op de Koper zonder afbreuk te doen aan enig recht van weigering dat
de Koper kan toekomen op grond van de Voorwaarden.

12.2

Onverminderd de bepalingen van artikel 9.3 hierboven, indien de Verkoper de
levering uitstelt op verzoek van de Koper zal het eigendomsrecht van de
Goederen overgaan op de Koper zeven dagen na de ontvangst van de
kennisgeving van de Verkoper dat de Goederen klaar zijn voor levering, maar
de Goederen blijven voor risico van de Verkoper totdat de levering is voltooid
volgens de aanwijzingen van de Koper.

13. BETALING
13.1

De betaling van de Prijs zal geschieden binnen 60 dagen na de factuurdatum
OP VOORWAARDE dat de Koper niet verplicht is om te betalen voor de op
grond van de bepalingen van artikel 6 hierboven geweigerde Goederen of
Diensten.

13.2

Tenzij anderszins is overeengekomen zal de Prijs niet worden gewijzigd
behalve voor zover de Verkoper door een statuut, wettelijk instrument,
bevelschrift of verordening met rechtsgevolg verplicht kan zijn deze te
wijzigen ingevolge nieuwe of herziene belastingtarieven of heffingen. De Prijs
moet inclusief alle belastingen, heffingen, verpakkingskosten, leveringskosten
en onkosten zijn, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door de
partijen.

13.3

De betaling van de Prijs is afhankelijk van de Goederen en/of de Diensten die
worden geleverd in alle opzichten in overeenstemming met de Bestelling en in
het bijzonder met de Specificatie en de leveringseisen.

13.4

De Koper heeft het recht om de Prijs te verrekenen met een bedrag dat naar
zijn oordeel redelijk is, mochten de Goederen of Diensten niet worden
geleverd in overeenstemming met deze of enige andere Bestelling.

14. TOEWIJZING EN UITBESTEDING
14.1

De Verkoper zal dit Contract of een deel daarvan niet toewijzen, overdragen of
uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper,
behalve als onderdeel van een bonafide fusie of reorganisatie van de
activiteiten van de Verkoper.
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14.2

Geen enkele toewijzing, overdracht of uitbesteding uit hoofde van artikel 14.1
hierboven ontslaat de Verkoper van zijn verplichtingen op grond van het
Contract.

15. WETTELIJKE BEPALINGEN
De Verkoper is ervoor verantwoordelijk dat zijn werknemers voldoen aan alle
wettelijke bepalingen, voorschriften en verordeningen van overheden of andere
instanties met betrekking tot de levering van de Goederen of de levering van de
Diensten.
16. GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Elke Verkoper die zich op het terrein van de Koper begeeft, dient ervoor te zorgen dat
zijn werknemers alle regels en voorschriften naleven van de Koper met betrekking tot
de aanwezigheid op zijn terrein van dergelijke personen.
17. VERZEKERING
17.1

Wanneer de Verkoper zich ertoe verbindt om Goederen of Diensten te leveren,
dan zal de Verkoper zich verzekeren tegen alle verliezen, vorderingen,
procedures, kosten, lasten en onkosten voor letsel (inclusief overlijden) of
schade aan personen of eigendommen die voortvloeien uit enige of alle
gebeurtenissen die het gevolg zijn van de schuld of nalatigheid van de
Verkoper bij de levering van de Goederen of Diensten en alle andere
aansprakelijkheden die onder de Voorwaarden vallen.

17.2

De minimumaansprakelijkheid per schadegeval zal niet minder zijn dan £
10.000.000 (tien miljoen pond sterling) of een ander bedrag dat in de
Bestelling kan worden gespecificeerd.

17.3

De verzekering zal worden afgesloten bij een verzekeraar die, naar
goeddunken van de Koper onderworpen zal zijn aan zijn goedkeuring, en de
Verkoper zal ervoor zorgen dat:
17.3.1 de polis wordt afgesloten op naam van de Koper en de Verkoper
gezamenlijk; of
17.3.2 de koper als begunstigde wordt vermeld in de verzekeringspolis.

17.4

De Verkoper zal op verzoek van de Koper aan de Koper een kopie van de polis
en van de betalingsbewijzen van de geldende premie overleggen.

17.5

In het geval dat de Verkoper niet aan deze voorwaarde voldoet, kan de Koper
naar eigen goeddunken een verzekering aanbieden en is de Verkoper verplicht
om de Koper onmiddellijk alle gemaakte kosten terug te betalen.

18. BEËINDIGING
18.1

Elke partij heeft het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen door
middel van schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:
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18.1.1 de andere partij een van de bepalingen van het Contract wezenlijk
schendt en, in het geval van een dergelijke wezenlijke schending die
kan worden verholpen, het nalaat dit te doen binnen 30 dagen na
ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin alle
bijzonderheden van de schending en de eis dat dit wordt verholpen,
worden vermeld;
18.1.2 er bezit wordt genomen, of er een ontvanger wordt aangewezen op of
voor eigendommen of activa van die andere partij;
18.1.3 de andere partij een vrijwillige overeenkomst aangaat met zijn
schuldeisers, een onderhands akkoord sluit, of onder bewind wordt
gesteld of er een verzoekschrift daartoe wordt ingediend;
18.1.4 die andere partij aan afwikkeling onderworpen wordt of een verzoek
daartoe tegen haar wordt ingediend (behalve in het geval van een
solventie, fusie, reconstructie of andere reorganisatie en op een
zodanige wijze dat het bedrijf dat het resultaat is van de reorganisatie,
feitelijk instemt gebonden te zijn door de verplichtingen of om de
verplichtingen op zich te nemen die op grond van het Contract aan die
andere partij zijn opgelegd); of
18.1.5 die andere partij haar bedrijfsactiviteiten staakt of op het punt staat
deze te staken;
18.1.6 die andere partij op enig moment niet aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen;
18.1.7 de financiële situatie van die andere partij dermate verslechtert dat naar
het redelijk oordeel van de andere partij haar vermogen om naar
behoren haar verplichtingen op grond van het Contract na te komen in
het gedrang komt;
18.1.8 die andere partij het voorwerp is van een zeggenschapswijziging.
“Zeggenschap” verwijst naar het vermogen om de activiteiten van de
partij te voeren, door het bezit van aandelen of anderszins, en elke
partij zal de andere partij onmiddellijk informeren in het geval van een
zeggenschapswijziging.
18.2

Het recht om het Contract op grond van dit artikel te beëindigen doet geen
afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van een van de partijen met
betrekking tot de schending (indien van toepassing) of enige andere
schending.

18.3

Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, behoudens
andersluidende bepaling in het Contract en rechten of verplichtingen die
werden opgebouwd voorafgaand aan de beëindiging, heeft geen van beide
partijen enige verdere verplichting tegenover de andere partij op grond van het
Contract. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, blijven
de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in artikel 21 van kracht na de
beëindiging van het Contract.
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18.4

Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, zal de Verkoper op
verzoek van de Koper alle eigendommen van de Koper in het bezit van de
Verkoper aan de Koper teruggeven (met inbegrip van technische tekeningen,
documenten, handleidingen of software, ongeacht of deze op papier of in
elektronisch formaat zijn).

19. MATRIJZEN, GEREEDSCHAPPEN, MALLEN ENZ.
19.1

De eigendomsrechten en auteursrechten in alle patronen, matrijzen, mallen en
andere gereedschappen die door de Koper aan de Verkoper zijn geleverd voor
gebruik bij de uitvoering van dit Contract, blijven eigendom van de Koper en
zullen niet worden gebruikt door en zullen ook niet worden bekendgemaakt
aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Koper.

19.2

Al deze patronen, matrijzen, mallen en andere gereedschappen zullen:
19.2.1 worden verzekerd door de Verkoper tegen alle risico's terwijl zij in
bewaring zijn bij de Verkoper;
19.2.2 aan de Koper op verzoek in goede en bruikbare staat worden
teruggegeven, en de Verkoper zal aansprakelijk zijn tegenover de
Koper voor verlies of schade daaraan.

20. UITVINDINGEN
In het geval van een Contract waarbij de Verkoper ontwikkelingswerk uitvoert, heeft
de Koper als eerste de mogelijkheid om alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten van welke aard dan ook in dit werk op te eisen, en de Verkoper zal
alle handelingen stellen en documenten opstellen en ondertekenen die nodig zijn ter
uitvoering van dit artikel.
21. VERTROUWELIJKHEID
Alle technische specificaties, plannen, tekeningen, patronen, blauwdrukken,
beschrijvingen, ontwerpen, mallen, hulpmiddelen en armaturen (met inbegrip van
maar niet beperkt tot patroonapparatuur) en alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten daarin vervat die door de Koper worden geleverd aan de Verkoper
in verband met de Bestelling blijven eigendom van de Koper en alle daarvan afgeleide
informatie zal door de Verkoper als vertrouwelijk worden behandeld en mag niet
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper worden gepubliceerd
of bekendgemaakt aan een derde partij of door de Verkoper worden gebruikt, behalve
voor zover noodzakelijk om de Bestelling te implementeren.
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.
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22. ANNULERING
De Koper heeft het recht om deze Bestelling te annuleren onder voorbehoud van een
redelijke betaling voor werk dat werd voltooid tegen de datum van annulering, maar
in elk geval zal deze betaling de Prijs niet overschrijden.
23. KENNISGEVINGEN
Alle kennisgevingen, toestemmingen, instemmingen en goedkeuringen die uit hoofde
hiervan worden gegeven, moeten, om geldig te zijn, schriftelijk worden gegeven (dit
kan ook e-mail en bevestigde faxen omvatten) in het Engels, en kennisgevingen die
per post worden verzonden, worden geacht te zijn gegeven op het moment waarop ze
bij de normale gang van zaken van de post zouden zijn ontvangen, en kennisgevingen
die per e-mail en fax worden verzonden, worden geacht te zijn ontvangen op de
eerstvolgende werkdag na ontvangst.
24. ALGEMEEN
24.1

De Voorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke of algemene rechten van
de Koper.

24.2

In de Voorwaarden doelen woorden in het enkelvoud ook op het meervoud en
vice versa, en doelen woorden die geslachten aanduiden op alle geslachten.

24.3

De titels bij de artikelen zijn louter bedoeld als leeshulp en hebben geen enkele
invloed op de opbouw of interpretatie hiervan.

24.4

Het verzuim van een van de partijen aan dit Contract om de hieruit
voortvloeiende rechten uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden
beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht en zal
evenmin de uitoefening of het afdwingen ervan op enig moment daarna
belemmeren.

24.5

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid om welke reden dan ook van een deel
van deze Voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid of
afdwingbaarheid van de rest.

25. Recht
Het Contract zal in alle opzichten worden gelezen en geïnterpreteerd in
overeenstemming met de Belgische wetgeving en de partijen hieraan zullen
zich onherroepelijk onderwerpen aan de jurisdictie 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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