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1. Toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden 
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (inclusief de Avery Dennison gedragscode 

beschikbaar op https://averydennisonvaluesandethics.com/) vormen, samen met de 
inkooporder en orderbevestiging, een integraal onderdeel van alle contracten die 
worden gesloten tussen Avery Dennison als verkopende partij ("Verkoper") en de klant 
als kopende partij ("Koper") voor de verkoop en aankoop van alle producten van de 
Verkoper (elk "Contract"). Deze algemene verkoopvoorwaarden sluiten alle andere 
voorwaarden (al dan niet in strijd met deze algemene verkoopvoorwaarden) uit, 
vervangen en prevaleren boven alle andere bepalingen en voorwaarden die zijn 
opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in enig ander document dat door de Koper 
aan de Verkoper is verzonden, of die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen 
door de Koper in andere correspondentie. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle verdere verkopen van producten door de Verkoper aan de Koper, 
zonder enige verdere verwijzing, opname of goedkeuring. In het geval van een conflict 
tussen deze algemene verkoopvoorwaarden en een schriftelijk contract ondertekend 
door Verkoper en Koper, is de volgende rangorde van toepassing: (1) een volledig 
uitgevoerd contract tussen Verkoper en Koper (zoals een leveringsovereenkomst (en/of 
kortingsovereenkomst); en (2) deze algemene verkoopvoorwaarden. Elke wijziging of 
verandering van deze algemene verkoopvoorwaarden, of andere algemene 
voorwaarden, is alleen geldig en bindend indien schriftelijk overeengekomen door de 
wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper.  

2. Offerte, bestelling en orderbevestiging 
2.1. Een offerte van Verkoper is geen aanbod tot verkoop, maar is een uitnodiging aan Koper 

om een bestelling te plaatsen. Een offerte is gedurende dertig (30) dagen geldig of een 
andere zoals daarin vermelde periode. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor om een offerte op elk moment in te trekken of te wijzigen.  

2.2. Het sluiten van een contract bestaat uit een schriftelijke bestelling door Koper en de 
aanvaarding van een dergelijke bestelling door Verkoper door de uitgifte van een 
schriftelijke orderbevestiging. De bestelling vermeldt in detail de hoeveelheid, het type, 
de kenmerken en het aantal producten en alle andere informatie die door Verkoper 
wordt gevraagd of die voor Verkoper nodig kan zijn om de bestelling te beoordelen. 
Tenzij en totdat een schriftelijke orderbevestiging is afgegeven door Verkoper, wordt de 
bestelling geacht niet te zijn aanvaard door Verkoper en kan Koper zich er niet op 
beroepen dat een overeenkomst impliciet tot stand is gekomen. Verkoper kan een 
bestelling accepteren, een deel van een bestelling vervullen of een bestelling geheel of 
gedeeltelijk weigeren. Gedeeltelijke verzending door Verkoper houdt niet in dat de 
gehele bestelling wordt geaccepteerd.  

2.3. Bestellingen die door middel van een schriftelijke orderbevestiging zijn aanvaard, zijn 
bindend voor Koper. Een bevestigde bestelling kan niet geheel of gedeeltelijk worden 
geannuleerd en/of worden herroepen of gewijzigd door Koper, tenzij met voorafgaande 
toestemming van Verkoper. Indien Verkoper, naar eigen goeddunken, een annulering, 
intrekking en/of wijziging door Koper van een bevestigde bestelling accepteert, zal 
Koper Verkoper op eerste verzoek compenseren voor alle verliezen, kosten en uitgaven 
die Verkoper als gevolg daarvan heeft geleden, inclusief, maar niet beperkt tot 
materiaal- en fabricagekosten, verlies van werkelijke of verwachte winst, onverminderd 
enig ander voor Verkoper beschikbaar rechtsmiddel. 

3. Informatie over de producten en productvariaties 
3.1. Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen met betrekking tot de 

verkochte producten of monsters die door Verkoper zijn verstrekt, zijn alleen bedoeld 
voor een nadere beschrijving, zijn gebaseerd op tests die betrouwbaar worden geacht, 
maar vormen geen garantie of waarborg. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om 
voorafgaand aan het gebruik onafhankelijk te bepalen of de producten geschikt zijn voor 
het door Koper of zijn klanten beoogde doel.  

3.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, symmetrie, formaat, kleur, hardheid en satijnglans 
vormen geen grond voor het afkeuren van de producten. Bij de beoordeling of een 
levering afwijkt van de toegestane grenzen, moet een gemiddelde van de levering 
worden genomen, zodat afwijzing niet kan plaatsvinden op basis van een klein aantal 
monsters. 

4. Verpakking, levering, inspectie en claims 
4.1. De producten worden verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig de standaardvereisten 

voor de wijze van vervoer. Alle kosten die van toepassing zijn op verpakking zullen 
worden berekend tegen de tarieven van Verkoper die gelden op het moment van 
verzending. In het geval dat bestellingen in het buitenland moeten worden geleverd, kan 
tenzij anders overeengekomen, Verkoper de kosten van eventuele speciale verpakking 
aan Koper in rekening brengen, samen met alle door Verkoper gemaakte vracht-, 
verzekerings- en andere kosten.  

4.2. Verkoper kan gebruik maken van terug te zenden (rotables) pallets die eigendom 
zijn van Verkoper of van door Verkoper ingeschakelde derden. Op verzoek van 
Verkoper zullen deze pallets opgehaald en/of geretourneerd worden in 
overeenstemming met de instructies van Verkoper.  

4.3. Levering van de producten is onderworpen aan de Incoterms van de Internationale 
Kamer van Koophandel die van kracht zijn op de betreffende verzenddatum. Tenzij 
een andere Incoterm en bestemming is overeengekomen, zijn leveringen met een 
eindbestemming binnen de Europese Unie ("EU") gebaseerd op Delivered At 
Place ("DAP") naar eindbestemming EU. Leveringen met een eindbestemming 
buiten de EU (export) zijn gebaseerd op door de Verkoper aangewezen Ex-Works 
locaties; of indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, Free Carrier ("FCA") naar 
een overeengekomen EU-grensbestemming. 

4.4. De voor levering opgegeven data zijn slechts bij benadering en het tijdstip van 
levering is niet van wezenlijk belang. Verkoper heeft het recht de levering uit te 
stellen.  

4.5. Koper zal de producten, de verpakking en bijbehorende documentatie bij levering 
in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur vanaf de leveringsdatum inspecteren 
en controleren of de producten de in de orderbevestiging vermelde hoeveelheid 
hebben, voldoen aan de productspecificatie en vrij zijn van visuele of zichtbare 
gebreken. Indien dit niet het geval is, zal Koper de afwijkingen op de 
transportdocumenten noteren en de afwijkingen binnen dezelfde achtenveertig 
(48) uur vanaf de leveringsdatum aan Verkoper melden, met vermelding van 
voldoende details om Verkoper in staat te stellen dit te onderzoeken. Verkoper zal 
de afwijkingen beoordelen en indien de claim van Koper gegrond wordt geacht, 
kan Verkoper naar eigen goeddunken (aanvullende) producten (of een deel 
daarvan) repareren, vervangen of leveren of Koper geheel of gedeeltelijk 
crediteren voor de aankoopprijs van de producten. Als een dergelijk rapport niet 
binnen zes (6) dagen vanaf de leveringsdatum wordt ontvangen, wordt geacht dat 
de producten onvoorwaardelijk door Koper zijn aanvaard en zal Koper voor de 
producten betalen volgens de voorwaarden van het Contract.  

4.6. Producten met gebreken zullen op verzoek van Verkoper worden geretourneerd of 
worden afgevoerd op voorwaarden die met Verkoper worden overeengekomen. 
Koper zal de producten met gebreken niet verkopen.  

4.7. De in artikel 5 omschreven garantie blijft van kracht ten aanzien van niet-visuele of 
niet-identificeerbare gebreken van het product. 

5. Garantie 
5.1. Verkoper garandeert aan Koper dat de producten op de datum van levering 

voldoen aan de standaard productspecificatie van Verkoper die van kracht is op 
het moment van fabricage (“Garantie”). De garantieperiode is één (1) jaar vanaf de 
datum van verzending (“Garantieperiode”).  

5.2. Indien tijdens de garantieperiode de producten bij correcte toepassing en gebruik 
niet in overeenstemming met de garantie blijken te zijn ("Producten met gebreken" 
of "Productdefect"), is het enige rechtsmiddel van Koper, naar oordeel van 
Verkoper, reparatie of vervanging van de producten met gebreken (of enig 
onderdeel daarvan) of gehele of gedeeltelijke creditering van de aankoopprijs van 
de producten met gebreken. Verkoper heeft geen enkele andere verplichting 
tegenover Koper  

5.3. In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing en heeft Koper in geen 
geval een vordering op Verkoper uit hoofde van garantie, waarborg of anderszins: 
(a) de producten worden door Koper of derden niet gebruikt in overeenstemming 
met de instructies, aanbevelingen en/of technische indicaties van de producten, 
zoals door Verkoper zijn verstrekt of door Verkoper zijn gepubliceerd op zijn 
website www.averydennison.com; (b) de producten verkeerd en/of onjuist zijn 
opgeslagen of bewaard door Koper of een derde; (c) Koper zijn verplichtingen uit 
hoofde van artikel 4.5 schendt of de producten waarvoor een dergelijke melding is 
gedaan, blijft gebruiken of verkopen; en (d) de producten zijn beschadigd om 
redenen die niet toe te schrijven zijn aan Verkoper, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, wijziging of reparatie van de producten zonder toestemming van 
Verkoper. 

5.4. Behalve de garantie uiteengezet in dit artikel 5, geeft Verkoper geen andere 
uitdrukkelijke of impliciete garanties of waarborgen met betrekking tot de 
producten, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of waarborgen van 
verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik en/of geen inbreuk op 
intellectueel eigendom.  Al deze garanties of waarborgen worden hierbij door 
Verkoper afgewezen en Koper doet er afstand van.  

https://averydennisonvaluesandethics.com/
http://www.averydennison.com/
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5.5. In het bijzonder neemt Koper alle risico's en aansprakelijkheid op zich die voortvloeien 
uit de verwerking en het gebruik van de producten. Verkoper kan advies, aanbevelingen 
en/of andere suggesties doen met betrekking tot het ontwerp, het gebruik en de 
geschiktheid van producten. Echter, door dit te doen geeft Verkoper geen garanties of 
waarborgen met betrekking tot producten of het gebruik daarvan en Koper aanvaardt 
de volledige verantwoordelijkheid voor het aanvaarden en/of gebruiken van dergelijke 
adviezen, aanbevelingen en/of andere suggesties. 

5.6. Deze garantie kan alleen door Koper tegen Verkoper worden ingeroepen en niet door 
de klanten van Koper of de gebruikers van de producten van Koper.  

6. Eigendom en risico 
6.1. Het risico van de producten gaat over op Koper overeenkomstig de Incoterms® zoals 

gespecificeerd in clausule 4.3. Het eigendom van de producten gaat pas over op Koper 
nadat Koper volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen die zijn opgenomen of 
voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden en enig contract tussen Verkoper 
en Koper, met inbegrip van de betaling.  

6.2. Totdat de eigendom van de producten op Koper is overgegaan, zal Koper: (a) de 
producten zo opslaan dat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van 
Verkoper; (b) herkenningstekens of verpakking op of met betrekking tot de producten 
niet verwijderen, onleesbaar maken of verdoezelen; (c) de producten in goede staat 
houden en ze verzekerd te houden tegen het risico van verlies voor de aankoopprijs 
vanaf de datum van levering; (d) Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen als een van 
de gebeurtenissen vermeld in Clausule 11.1 plaatsvindt; en (e) aan Verkoper informatie 
over de verblijfplaats van de producten te verstrekken die Verkoper van tijd tot tijd kan 
verlangen. 

6.3. Indien een van de in artikel 11.1 genoemde gebeurtenissen op koper van toepassing 
wordt, voordat het eigendom van de producten op koper is overgegaan, dan, zonder 
beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat Verkoper kan hebben: (a) houdt het 
recht van koper om de producten door te verkopen of te gebruiken in de normale 
uitoefening van zijn bedrijf onmiddellijk op; en (b) kan Verkoper te allen tijde van koper 
eisen dat deze alle producten levert die in zijn bezit zijn en die niet zijn doorverkocht of 
onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt; en indien koper dit niet onmiddellijk 
doet, kan hij elk terrein van Koper of van een derde waar de producten zijn opgeslagen, 
betreden om deze terug te halen. 

7. Prijs en betaling 
7.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen, rechten en/of heffingen, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Genoemde belastingen, rechten 
en/of heffingen zijn voor rekening van Koper, met dien verstande dat verzend- en 
transportkosten, inclusief belastingen en heffingen voor de invoer en/of uitvoer van de 
producten, door Koper of door Verkoper worden betaald volgens de toepasselijke 
Incoterm. 

7.2. Verkoper kan Koper voor de producten factureren bij of op elk moment na voltooiing van 
de levering. De betalingstermijn is van essentieel belang. Koper zal elke door de 
Verkoper ingediende factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen of in 
overeenstemming met eventuele kredietvoorwaarden die door Verkoper zijn 
overeengekomen met Koper en schriftelijk zijn bevestigd; en in de gefactureerde valuta, 
volledig en in vrijgemaakte fondsen op een door Verkoper schriftelijk aangewezen 
bankrekening. Koper is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele bankkosten en 
kosten in verband met zijn betaling voor de producten.   

7.3. De prijs van de producten is de prijs die vermeld is in de orderbevestiging of, als er geen 
prijs als zodanig is bevestigd, de prijs die vermeld is in de gepubliceerde prijslijst van de 
Verkoper die van kracht is op de datum van levering (“Prijs”) Verkoper kan naar eigen 
goeddunken en op elk moment de prijzen aanpassen (inclusief na afgifte van een 
orderbevestiging) om rekening te houden met inflatie en kostenstijgingen in verband met 
(a) (de levering van) grondstoffen, energie, producten, uitrusting, transport, arbeid en 
overheadkosten; (b) nieuwe belastingen, rechten en/of heffingen die zijn ingevoerd met 
betrekking tot de producten; (c) schommelingen in wisselkoersen van meer dan 5%; en 
(d) gevraagde wijzigingen in leveringsdatum(s), hoeveelheden of soorten bestelde 
producten. 

7.4. Verkoper heeft te allen tijde het recht om de levering van producten aan Koper op te 
schorten in het geval Koper achterstallig is met zijn betalingen en in de gevallen vermeld 
in Artikel 12.1. 

7.5. Verkoper heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling of contante betaling te eisen 
vóór levering van de producten of zekerheid of een andere garantieverklaring te eisen 
in een door Verkoper goedgekeurde vorm, om ervoor te zorgen dat de aankoopprijs van 
de producten wordt betaald. Met name in het geval dat er voor de Verkoper redenen zijn 
om aan te nemen dat de Koper niet in staat is of zal zijn om zijn contractuele 
verplichtingen na te komen. Elke kredietverlenging of kredietlimiet die aan Koper wordt 

toegestaan of toegekend, kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken en 
betekent niet dat Verkoper een bestelling van de koper aanvaardt. 

7.6. Bij niet tijdige betaling door Koper heeft Verkoper het recht over het openstaande 
bedrag een rente van anderhalf procent (1,5%) per maand in rekening te brengen. 
Indien toepasselijke bindende wet- of regelgeving een maximum rentepercentage 
voor uitgestelde betalingen voorschrijft, wordt in plaats daarvan dit 
maximumpercentage toegepast. Koper betaalt alle kosten en uitgaven, 
gerechtelijke of buitengerechtelijke, met inbegrip van de honoraria van de 
advocaten, die Verkoper maakt voor de inning van zijn vorderingen. De 
buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal tien procent (10%) van het 
openstaande bedrag of, indien lager of hoger, het bedrag krachtens het 
toepasselijke recht. 

7.7. Alleen Verkoper heeft het recht om bedragen die aan Koper of aan met hem 
verbonden ondernemingen verschuldigd zijn, te verrekenen met bedragen die 
Koper aan Verkoper verschuldigd is.  

8. Productterugroeping 
8.1. Koper zal volledige medewerking verlenen aan Verkoper in verband met een 

terugroepactie, inclusief, maar niet beperkt tot, stopzetting van zijn eigen 
distributie, indien Verkoper wettelijk verplicht is of verzocht wordt door een 
overheidsinstantie of vrijwillig besluit om producten terug te roepen omdat 
dergelijke producten in strijd zijn met de wet of om een andere reden. Er worden 
geen persberichten, interviews of verklaringen over terugroepingen van producten 
gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. 

8.2. Indien een wettelijk verplichte terugroeping van producten het gevolg is van nalatig 
handelen van Koper bij het gebruiken, hanteren, opslaan of verpakken van de 
producten, het niet naleven van de toepasselijke wetgeving door Koper of om enige 
andere reden die anderszins aan Koper kan worden toegeschreven, dan is Koper 
verplicht de terugroeping van producten op eigen kosten op zich te nemen en uit 
te voeren en zal Koper Verkoper vrijwaren van alle vorderingen en 
aansprakelijkheid met betrekking tot een dergelijke terugroeping. 

9. Intellectueel eigendom 
9.1. Elke partij behoudt de eigendomsrechten en andere rechten op alle intellectueel 

eigendom die op het moment van aangaan van het contract in bezit is van of 
gebruikt wordt door de respectieve partij, alsmede op intellectueel eigendom die 
door de respectieve partij in verband met de uitvoering van het Contract wordt 
gecreëerd. De levering van producten onder een Contract en/of onder deze 
algemene verkoopvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd als het verlenen 
van enige uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties op het intellectueel 
eigendom van Verkoper. Intellectueel eigendom betekent alle patenten, 
gebruiksmodellen, ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, 
uitvindingen, ontwikkelingen, handelsgeheimen, knowhow en alle andere 
industriële of intellectuele eigendomsrechten, en toepassingen daarvan. 

10. Beperking van aansprakelijkheid 
10.1. Voor zover toegestaan onder dwingend recht, zal de totale aansprakelijkheid van 

Verkoper jegens Koper, hetzij wegens nalatigheid, contractbreuk, onjuiste 
voorstelling van zaken of anderszins, niet hoger zijn dan de prijs van de defecte, 
ondeugdelijke, beschadigde of niet-geleverde producten die aanleiding geven tot 
deze aansprakelijkheid, zoals vastgesteld in de nettoprijsfacturen aan Koper met 
betrekking tot een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen.  

10.2. Verkoper is jegens Koper in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of 
gevolgschade, schade of letsel, verlies van verwachte of werkelijke winst, gemiste 
besparingen, verlies van gebruik, productie of kapitaal, verliezen als gevolg van 
beschadiging van software, gegevens of informatie, verlies van of schade aan 
goodwill of reputatie, of verliezen of kosten als gevolg van vorderingen van derden, 
zelfs als Verkoper op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke 
schade. 

10.3. Indien op dit contract Duits recht van toepassing is, geldt in plaats van clausule 
10.1 het volgende: in geval van schending van een verplichting die moet worden 
nagekomen om de behoorlijke uitvoering van het Contract mogelijk te maken en 
op de nakoming waarop Koper in het algemeen vertrouwt en mag vertrouwen 
("Fundamentele Contractuele Verplichting") als gevolg van lichte nalatigheid van 
Verkoper, is Verkoper alleen aansprakelijk voor specifieke, voorzienbare schade. 
In geval van schending van een niet-fundamentele contractuele verplichting is 
Verkoper niet aansprakelijk voor enige schade. Niets in deze algemene 
verkoopvoorwaarden zal echter de aansprakelijkheid van Verkoper uitsluiten of 
beperken wanneer Verkoper de kwaliteit van de producten heeft gegarandeerd, of 
voor opzettelijke schending van de wet of het Contract, grove nalatigheid, fraude, 
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vorderingen op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet, of letsel aan leven, 
lichaam of gezondheid door nalatigheid van Verkoper. 

11. Beëindiging 
11.1. Verkoper mag  het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door opzegging of 

ontbinding, zonder beperking van andere rechten of rechtsmiddelen die Verkoper kan 
uitoefenen, door koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen indien: (a) Koper een 
voorwaarde van het Contract schendt en (indien een dergelijke schending herstelbaar 
is) deze schending niet herstelt binnen veertien (14) dagen nadat hij schriftelijk op de 
hoogte is gesteld om dit te doen; (b) Koper is geliquideerd c.q. ontbonden of daartoe 
stappen zijn ondernomen en/of de onderneming van Koper is gestaakt dan wel dreigt te 
worden gestaakt; (c) Koper in staat van faillissement is verklaard en/of het faillissement 
van Koper is aangevraagd;(d) Koper een (voorlopige) surseance van betaling heeft 
aangevraagd dan wel een (voorlopige) surseance van betaling aan Koper is verleend; 
(e) Koper een (liquidatie)akkoord aan zijn schuldeisers heeft aangeboden; (f) Koper is 
opgenomen in een wettelijk schuldsaneringstraject (WSNP); en/of (g) de financiële 
positie van Koper zodanig verslechtert dat, naar eigen goeddunken van Verkoper, het 
vermogen van Koper om zijn verplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van het Contract 
naar behoren na te komen in gevaar wordt gebracht. 

11.2. Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, zal Koper onmiddellijk alle 
openstaande onbetaalde facturen en rente aan Verkoper betalen en wat betreft 
geleverde producten waarvoor geen factuur is ingediend, zal Verkoper een factuur 
indienen die onmiddellijk opeisbaar is. 

11.3. Beëindiging of afloop van het contract heeft, hoe dan ook ontstaan, geen invloed op de 
rechten en rechtsmiddelen van de partijen op het moment van beëindiging of na afloop, 
met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor een schending van het 
Contract die op of voor de datum van beëindiging of afloop bestond. 

11.4. Elke bepaling van het contract die uitdrukkelijk of door redelijke interpretatie bedoeld is 
om van kracht te blijven bij of na beëindiging of afloop van het Contract, zal volledig van 
kracht blijven na beëindiging of afloop. 

12. Overmacht 
12.1. Vanaf het tijdstip waarop zich een geval van overmacht zoals hieronder gedefinieerd 

voordoet, wordt Verkoper ontheven van zijn verantwoordelijkheid om zijn verplichtingen 
uit hoofde van het Contract na te komen en van elke aansprakelijkheid voor 
schadevergoeding of van elk ander rechtsmiddel wegens contractbreuk. Wanneer het 
effect van het geval van overmacht tijdelijk is, zijn de bovenstaande gevolgen alleen van 
toepassing zolang het geval van overmacht de uitvoering belemmert. "Geval van 
overmacht" betekent het zich voordoen van een gebeurtenis of omstandigheid die buiten 
de redelijke controle van Verkoper ligt en die Verkoper verhindert of belemmert om een 
of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen. De volgende 
gebeurtenissen die van invloed zijn op de Verkoper worden geacht een geval van 
overmacht te zijn: (i) oorlog (al dan niet verklaard), vijandelijkheden, invasie, daad van 
buitenlandse vijanden, uitgebreide militaire mobilisatie; (ii) burgeroorlog, oproer, rebellie 
en revolutie, militaire of toegeëigende macht, opstand, terroristische daad, sabotage of 
piraterij; (iii) valuta- en handelsbeperkingen, embargo's, sancties; (iv) naleving van 
wetten of overheidsbevel, onteigening, inbeslagname van werken, vordering, 
nationalisatie; (v) pandemie, epidemie of andere virale uitbraken; (vi) brand, storm, 
overstroming, aardbeving of andere natuurramp of gebeurtenis; (vii) storing of 
onbeschikbaarheid van machines of onderdelen, installaties, transportmiddelen, 
laadfaciliteiten of telecommunicatie; (vii) onbeschikbaarheid of verminderde levering van 
energie of grondstoffen; (viii) falen van leveranciers van materialen of transport; en (ix) 
algemene arbeidsonrust zoals boycot, staking en blokkade, stiptheidsactie, bezetting 
van fabrieken en gebouwen; en elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van 
Verkoper.  

13. Vertrouwelijkheid 
13.1. Koper zal aan geen enkele derde partij informatie bekendmaken met betrekking tot het 

ontwerp of de fabricage van de producten, tekeningen, specificaties, testresultaten, 
monsters, offertes, prijzen, marketingmateriaal en verkoopvoorwaarden (“Vertrouwelijke 
informatie”) en Koper zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om zijn 
verplichtingen en toezeggingen jegens Verkoper na te komen. 

13.2. Koper zal alleen vertrouwelijke informatie gebruiken voor de uitvoering en implementatie 
van het Contract en zal op geen enkele manier of in welke vorm dan ook vertrouwelijke 
informatie distribueren, bekendmaken of verspreiden, behalve aan zijn werknemers en 
assistenten die een redelijke behoefte hebben om genoemde vertrouwelijke informatie 
te kennen met het oog op de uitvoering en implementatie van het Contract. Koper zal er 
in alle gevallen voor zorgen dat Koper voldoet aan de huidige geheimhoudingsplicht en 
Koper is verantwoordelijk voor elke inbreuk door deze personen alsof het zijn eigen 
inbreuk is.  

13.3. De bovenstaande geheimhoudingsplicht is niet van toepassing als Koper 
voldoende bewijs levert aan Verkoper dat de vertrouwelijke informatie (i) al in het 
publieke domein is of beschikbaar is geworden zonder toedoen van Koper; (ii) 
bekend wordt gemaakt in overeenstemming met toepasselijke wetten, 
voorschriften of gerechtelijke bevelen; (iii) door derden is bekendgemaakt zonder 
schending van de huidige verplichting van Koper; of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld 
door Koper zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie van 
Verkoper, noch andere informatie die Verkoper in vertrouwen aan hem of een 
derde partij heeft bekendgemaakt.  

14. Naleving 
14.1. Koper verklaart dat hij voldoet aan en zich verbindt tot naleving van alle 

toepasselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de 
relevante wetten en voorschriften van de Europese Unie en de V.S. inzake uitvoer. 
Koper zal geen technische gegevens of producten van Verkoper en/of zijn 
gelieerde ondernemingen uitvoeren of wederuitvoeren naar landen, partijen of 
entiteiten waarnaar de uitvoer of wederuitvoer door de Europese Unie en/of de 
V.S. verboden is.  

14.2. Koper zal zich houden aan de bepalingen van alle toepasselijke anti-
omkopingswetten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Britse anti-
omkopingswet, de "Foreign Corrupt Practices Act" ("FCPA") van de Verenigde 
Staten van Amerika en het OESO-verdrag inzake de bestrijding van omkoping van 
buitenlandse ambtenaren ("OESO"). 

14.3. Alle vergunningen, licenties en overheidsgoedkeuringen van welke aard dan ook 
met betrekking tot aankoop, bezit, transport, opslag, verwerking, onderhoud, 
behandeling, etikettering, gebruik en/of overdracht van producten na levering aan 
Koper, worden verkregen door en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van 
Koper. Koper zal voldoen aan alle wetten, verordeningen, bevelen, regels en 
voorschriften die op enigerlei wijze verband houden met zijn aankoop, bezit, 
vervoer, opslag, verwerking, onderhoud, behandeling, etikettering, gebruik en/of 
overdracht van producten.  

15. Diversen 
15.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper zal Koper geen van 

zijn rechten of verplichtingen die uit het Contract voortvloeien overdragen aan een 
derde. Verkoper heeft het recht om het Contract, de vorderingen en/of enig ander 
voordeel onder het Contract vrijelijk over te dragen aan een derde partij zonder 
toestemming van Koper. 

15.2. Geen enkele verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze 
overeenkomst door Koper is van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd 
en ondertekend door Koper. 

15.3. Het niet of vertraagd uitoefenen van enig recht, rechtsmiddel, macht of voorrecht 
voortvloeiend uit dit Contract geldt niet als afstandsverklaring en kan niet als 
zodanig worden opgevat. 

15.4. Voor zover wettelijk toegestaan, zal ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van alle 
of een deel van deze algemene verkoopvoorwaarden niet automatisch de 
rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze algemene 
verkoopvoorwaarden aantasten. 

15.5. Dit Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en 
vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, verzekeringen, garanties, 
verklaringen en afspraken tussen Verkoper en Koper, zowel schriftelijk of 
mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Koper stemt ermee in dat hij 
geen rechten kan doen gelden met betrekking tot enige verklaring, toezegging, 
belofte of garantie (ongeacht of deze onschuldig of uit onachtzaamheid is gedaan) 
die niet in dit Contract is opgenomen. Koper stemt ermee in dat hij geen aanspraak 
kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een 
nalatige onjuiste voorstelling van zaken op basis van een verklaring in dit Contract. 

15.6. Toepasselijk recht en jurisdictie 
15.7. Het Contract en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele 

geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met het Contract 
of het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en 
geïnterpreteerd volgens het recht van de statutaire vestigingsplaats van de 
Verkoper. De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
overeenkomsten voor de internationale verkoop van producten ("het Verdrag van 
Wenen") zijnnadrukkelijk uitgesloten en zijn dus niet van toepassing op het 
Contract.. 

15.8. Partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van het land van de 
statutaire vestigingsplaats van Verkoper exclusief bevoegd zijn om geschillen of 
vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die 
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voortvloeien uit of verband houden met dit Contract of het onderwerp of de 
totstandkoming ervan, te beslechten. Niettegenstaande het voorgaande kan Verkoper, 
naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om een dergelijk geschil voor te leggen aan, of 

een claim indienen bij de bevoegde rechtbanken van het land waar Koper is 
geregistreerd overeenkomstig de voor dat land geldende wetgeving. 

 


