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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk  overeengekomen, is elke 
verkoopsovereenkomst onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden: 
 
1 – ALGEMEEN OXOID NV (de “Verkoper”) biedt hierbij de producten, opgesomd op 
ommezijde (de “Producten”) aan de koper, zoals benoemd op ommezijde (de “Koper”) te 
koop aan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Koper verklaart de hierna vermelde 
voorwaarden te aanvaarden en erdoor te zijn verbonden. Elke bepaling opgenomen in enig 
document uitgaande van de Koper wordt uitdrukkelijk verworpen. Indien de algemene 
verkoopsvoorwaarden van de Verkoper afwijken van de voorwaarden van het aanbod van de 
Koper, dient dit document te worden beschouwd als een tegenbod en geenszins als de 
aanvaarding van de voorwaarden van de Koper. Deze algemene voorwaarden worden geacht 
aanvaard te zijn door de Koper, indien de Koper de Producten in ontvangst neemt of indien 
de Verkoper aanvangt met de uitvoering van de hieronder aangeboden diensten. De 
overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper betreffende de aankoop van Producten wordt 
volledig aen exclusief beheerst door deze algemene voorwaarden. Behoudens schriftelijk 
overeengekomen en ondertekend door Koper en Verkoper, zal geen enkele opheffing, 
afstand, aanpassing, toevoeging  of wijziging van de algemene voorwaarden bindend zijn. De 
algemene voorwaarden worden niet opgeheven, noch gewijzigd indien de Verkoper nalaat te 
reageren op voorwaarden, vervat in enige latere communicatie van de Koper. Bestellingen 
leiden slechts tot een bindende overeenkomst na schriftelijke aanvaarding door de Verkoper. 
 
2 – PRIJS Prijzen gepubliceerd door de Verkoper of aangeboden door vertegenwoordigers 
van de Verkoper kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden, zonder voorgaande 
kennisgeving. Prijzen vermeld in offertes van de Verkoper of gemandateerde 
vertegenwoordigers van de Verkoper zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij 
schriftelijk anders aangegeven. De prijzen van de Producten zijn deze aangegeven door de 
Verkoper, of, indien geen prijs werd aangegeven of opgenomen in de offerte, de prijs van 
toepassing op het ogenblik van verzending. Alle prijzen zijn onderworpen aan aanpassingen 
op basis van specificaties, hoeveelheden, grondstoffen, speciale verpakkingen, 
productiekosten, leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden die geen onderdeel uitmaken 
van de initiële offerte uitgaande van de Verkoper. 
 
3 – BELASTINGEN EN ANDERE TAKSEN Prijzen van Producten zijn exclusief BTW en 
andere belastingen en taksen m.b.t. de verkoop, verzending, of het gebruik van Producten. 
Deze lasten en taksen zijn allen ten laste van de Koper. Indien de Koper zich wenst te 
beroepen op een vrijstelling, dient hij hiertoe voor elk rechtsgebied een geldig en ondertekend 
certificaat of brief van vrijstelling voor te leggen. 
 
4 – BETALING De Verkoper zal op het ogenblik van verzending de Koper de prijs 
aanrekenen, alsook alle andere lasten in overeenstemming met de voorwaarden vermeld op 
de ommezijde. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is betaling verschuldigd binnen 
een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. In geval van 
laattijdige betaling zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling door 
het enkel feit van het vervallen van de factuur worden verhoogd met een intrest van 1,5 % per 
maand (of, indien lager, de hoogst wettelijk toegelaten interest), onverminderd eventuele 
kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenkosten (ereloon en kosten), zonder 
beperking, en de gerechtskosten) gedaan door de Verkoper met het oog op de recuperatie van 
het door de Koper verschuldigde bedrag. Verkoper behoudt zich het recht voor een voorschot 
van de Koper te eisen, gelijk aan de integrale of gedeeltelijke prijs, dan wel elke andere 
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zekerheid die de Verkoper geschikt acht, indien de Verkoper te goeder trouw oordeelt dat de 
hierboven aangegeven betalingsvoorwaarden niet aangepast zijn aan de financiële toestand 
van de Koper. Alle betalingen worden voldaan in de lokale  munteenheid van de Verkoper. 
 
5 – LEVERING, ANNULATIE EN WIJZIGINGEN DOOR DE KOPER Behoudens 
andersluidende bepaling op de factuur van de Verkoper, zullen de producten Ex-Works 
(Incoterms 2000) (af fabriek de vestiging van de Verkoper) geleverd worden. Tenzij anders 
overeengekomen, zal de Verkoper voor rekening van de Koper de Producten laten verzenden 
naar een door de Koper aangeduide plaats. Verkoper heeft het recht om, naar eigen 
goeddunken, de bestelling d.m.v. gedeeltelijke verzendingen te leveren en hierbij elke 
verzending afzonderlijk te factureren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de 
levering van Producten in transit en verdere verzendingen stop te zetten in geval de Koper 
nalaat betalingen te verrichten of in het algemeen nalaat zijn verplichtingen na te leven. Alle 
leveringsdata zijn slechts indicatief en de Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of 
schade die voortvloeit uit vertragingen in leveringen of het uitblijven van leveringen die te 
wijten zijn aan redenen die redelijkerwijze buiten de macht van de Verkoper liggen. Indien de 
reden voor de vertraging redelijkerwijze buiten de macht ligt van de Verkoper, behoudt deze 
zich het recht voor om de bestelling te annuleren dan wel de verzending opnieuw te plannen 
binnen een redelijke termijn, waarbij de Koper niet gerechtigd is de levering te weigeren, 
noch bevrijd is van enige verplichting. Indien de vertraging te wijten is aan de Koper, heeft 
de Verkoper het recht de Producten op risico en kosten en voor rekening van de Koper in 
bewaargeving te geven. Bestellingen in uitvoering kunnen slechts geannuleerd worden mits 
schriftelijke toestemming van de Verkoper en betaling aan de Verkoper van een 
annulatievergoeding.  Bestellingen in uitvoering kunnen slechts gewijzigd worden mits 
schriftelijke toestemming van de Verkoper en een overeenkomst tussen partijen omtrent een 
gepaste aanpassing van de prijs voor de Producten. Er wordt geen tegoeden toegekend voor 
Producten die werden teruggegeven zonder voorafgaande goedkeuring van de Verkoper. 
 
6 – OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM Niettegenstaande de hierboven 
vermelde handelsvoorwaarden, geschiedt de overdracht van het genot en risico van de 
verkochte Producten op het ogenblik van de levering. De Verkoper, of desgevallend  de 
licentiegever, blijft ten allen tijde eigenaar van de sofware, die deel uitmaakt van het Product 
of erin geïncorporeerd is.  
 
7 – WAARBORG De Verkoper waarborgt dat de Producten behoorlijk zullen functioneren, 
in overeenstemming met de door Verkoper gepubliceerde technische beschrijving en dat zij 
vrij zijn van gebreken inzake materiaal en vakmanschap, indien zij door behoorlijk opgeleid 
personeel op de normale, correcte en bedoelde manier worden gebruikt.  De garantie geldt 
voor de periode die wordt vermeld in de documenten omtrent het Product, de gepubliceerde 
specificaties of de binnenverpakking. Indien hierin geen periode wordt aangeduid, bedraagt 
de garantieperiode voor uitrusting één (1) jaar vanaf de verzending naar de Koper en negentig 
(90) dagen voor alle niet verbruikbare producten (de “Garantieperiode”). Tenzij een 
specifieke waarborg of een houdbaarheidsdatum werd voorzien, zijn verbruikbare producten 
slechts gewaarborgd bij de levering. De Verkoper verbindt zich ertoe gedurende de 
Garantieperiode gebrekkige Producten te herstellen of te vervangen, naar de keuze van de 
Koper, door Producten die beantwoorden aan voormelde technische specificaties , op 
voorwaarde dat (a) de Koper bij het vaststellen van het gebrek  de Verkoper onmiddellijk 
schriftelijk heeft verwittigd, kennisgeving welke het model en het serienummer (indien 
aanwezig) van het betrokken Product dient te bevatten, alsook een gedetailleerde 
garantievordering en (b) na onderzoek door de Verkoper, waarna de Verkoper de Koper 
onderhoudsgegevens zal overmaken  en/of een zgn. Toestemming tot Terugzending van het 
Materiaal (TTM), welke Procedures m.b.t. de verwijdering van biologische gevaren  en 
andere productspecifieke handelingsvoorschriften kunnen inhouden. Indien van toepassing 
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mag de Koper vervolgens de gebrekkige Producten terugsturen naar de Verkoper. Alle 
hieraan verbonden kosten worden vooruitbetaald door de Koper. De Verkoper kiest vrij of de 
vervangen onderdelen nieuwe dan wel herstelde  onderdelen zijn. Elk vervangen onderdeel 
wordt  eigendom van de Verkoper. De verzending van de herstelde of vervangen Producten 
naar de Koper gebeurt onder de leveringsvoorwaarden zoals omschreven in de Algemene 
Verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Verbruikbare goederen worden expliciet uitgesloten 
van deze garantie. Niettegenstaande het voorgaande, vallen de geleverde Producten die door 
de Verkoper werden bekomen bij een oorspronkelijke producent of derde leverancier, niet 
onder de waarborg verstrekt door de Verkoper, maar de Verkoper verbindt zich ertoe om aan 
de Koper elke waarborg over te dragen die de Verkoper geniet ten aanzien van een 
oorspronkelijke producent of derde leverancier, voor zover dergelijke overdracht van 
waarborg toegelaten is door deze oorspronkelijke producent of derde leverancier.  In geen 
enkel geval zal de Verkoper gehouden zijn tot herstellingen, vervangingen of verbeteringen, 
zowel geheel als ten dele, die het gevolg zijn van (i) normaal gebruik en slijtage, (ii) ongeluk, 
ramp of geval van overmacht, (iii) verkeerd gebruik, fout of nalatigheid van of door de 
Koper, (iv) het gebruik van de Producten op een wijze waarvoor zij niet werden vervaardigd, 
(v) oorzaken vreemd aan de Producten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stroompanne, 
kortsluiting, (vi) verkeerde opslag of behandeling van de producten, of (vii) gebruik van de 
Producten met uitrusting of software die niet door de Verkoper werden verstrekt. Indien de 
Verkoper meent dat de Producten niet onder de garantiebepaling vallen, zijn alle kosten, 
gerelateerd aan het onderzoeken en beantwoorden van het garantieverzoek, ten laste van de 
Koper.  Deze kosten worden berekend op basis van de op dat moment geldende tarieven. 
Indien de Verkoper het Product herstelt of onderdelen vervangt zonder dat deze diensten 
onder de garantiebepaling vallen, zal de Koper de Verkoper hiervoor vergoeden 
overeenkomstig de op dat moment geldende tarieven. DE WAARBORGEN M.B.T. DE 
BETROKKEN PRODUCTEN WORDEN ONMIDDELLIJK ONGELDIG EN BEËINDIGD 
INDIEN HET PRODUCT ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VAN DE VERKOPER DOOR EEN ANDERE PERSOON OF ENTITEIT 
DAN DE VERKOPER WORDT GEÏNSTALLEERD, ONDERHOUDEN, HERSTELD, 
VERPLAATST OF GEWIJZIGD OF INDIEN M.B.T. HET PRODUCT OP ENIGE 
MANIER WORDT INGEGREPEN,  ALSOOK BIJ ELK GEBRUIK VAN 
VERVANGINGSONDERDELEN DIE NIET DOOR DE VERKOPER WERDEN 
VERSTREKT. DEZE WAARBORGVERPLICHTING TOT HERSTELLING OF 
VERVANGING VAN ELK GEBREKKIG PRODUCT, WAARVAN VERKOPER 
ONWETEND WAS, IS  HET ENIGE VERHAALMIDDEL WAAROVER DE KOPER 
BESCHIKT IN HET GEVAL VAN EEN GEBREKKIG PRODUCT. TENZIJ EXPLICIET 
OPGENOMEN IN DEZE GARANTIEBEPALING, WIJST DE VERKOPER ELKE 
ANDERE WAARBORG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN AF, ZOWEL 
EXPLICIET ALS IMPLICIET, MONDELING OF GESCHREVEN, MET DAARIN 
VERVAT, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DEZE PRODUCTEN VOOR EEN 
BEPAALD DOEL. DE VERKOPER WAARBORGT GEENSZINS DAT DE PRODUCTEN 
VRIJ VAN ENIGE FOUT ZIJN, NOCH DAT DE PRODUCTEN ENIG SPECIFIEK DOEL 
KUNNEN BEREIKEN. 
 
8 – SCHADEVERGOEDING 
8.1. Door de Verkoper. De Verkoper verbindt zich ertoe de Koper, diens leidinggevenden, 
bestuurders en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor en tegen 
alle schade, aansprakelijkheden, vorderingen, aanspraken aanklachten, claims, eisen, 
verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenkosten, zonder beperking) 
(“Vergoedbare posten/items”) wegens (i) letselschade of dood van personen of schade aan 
eigendom in zoverre veroorzaakt door de nalatigheid of de opzettelijke fout van de Verkoper, 
diens werknemers, agenten, vertegenwoordigers of aannemers tijdens de uitvoering van 
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diensten bij de Koper en (ii) vorderingen wegens inbreuken op Amerikaanse patenten, 
auteursrechten of fabrieksgeheimen. De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn in zoverre de 
Vergoedbare Posten veroorzaakt zijn door (i) de nalatigheid of opzettelijke fout van de 
Koper, diens werknemers, agenten, vertegenwoordigers of aannemers; (ii) elke derde partij; 
(iii) onbehoorlijke opslag of behandeling van de Producten of gebruik door onvoldoende 
opgeleid personeel; (iv) gebruik van de Producten met uitrusting/hardware of software die 
niet door de Verkoper werden verstrekt en  zonder deze uitrusting en/of software geen sprake 
zou zijn van een inbreuk op rechten van derden; (v) de uitvoering door de Verkoper van 
modellen, voorschriften of instructies van de Koper; (vi) het gebruik van het Product in een 
omgeving of toepassing waartoe het niet werd ontworpen; of (vii) het aanbrengen van 
wijzigingen in het Product door iedere andere persoon dan de Verkoper en zonder diens 
voorafgaande schriftelijke toestemming. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk schriftelijk 
in kennis stellen van elke vordering van derden die gedekt wordt door voormelde 
vergoedingsverplichtingen van de Verkoper. De Verkoper heeft het exclusieve recht om het 
verweer op dergelijke vorderingen te voeren of om, naar zijn goeddunken, een minnelijke 
regeling te treffen.  De Koper verbindt zich ertoe redelijkerwijs de Verkoper bij te staan in de 
uitvoering van diens verplichtingen zoals omschreven in deze bepaling. Niettegenstaande wat 
vooraf gaat, gaat de vergoedingsverplichting van de Verkoper teniet indien de Verkoper, op 
discretionaire wijze en op zijn kosten, (a) de Koper het recht verleent om het Product te 
blijven gebruiken, zonder bijkomende kosten voor de Koper; (b) het Product vervangt of 
aanpast zodat het niet langer een inbreuk vormt, op voorwaarde dat de vervanging of de 
aanpassing de specifieke kenmerken van het Product niet nadelig beïnvloedt; of (c) indien (a) 
en (b) praktisch onhaalbaar zijn, de Koper de niet-afgeschreven bedragen vergoedt, welke 
door de Koper hiertoe werden betaald, op basis van afschrijving over een periode van vijf (5) 
jaar. DE VOORGAANDE BEPALINGEN OMTRENT DE 
VERGOEDINGSVERPLICHTING VAN DE VERKOPER HOUDEN DE VOLLEDIGE 
AANSPRAKELIJKHEID IN VAN DE VERKOPER JEGENS DE KOPER WAT BETREFT 
DE HIERIN OMSCHREVEN VORDERINGEN. 
8.2. Door de Koper. De Koper zal de Verkoper, diens moeder- en dochtervennootschappen, 
verbonden vennootschappen en splitsingen, evenals hun filialen, en hun respectieve 
bestuurders, aandeelhouders en werknemers, schadeloos stellen, verdedigen met behoorlijke 
en ervaren raadslieden en vrijwaren voor en tegen alle schade, aansprakelijkheden 
vorderingen, redenen voor vorderingen, aanklachten, claims, eisen, verliezen, kosten en 
uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten, zonder beperking, en alle gerechtskosten) in 
zoverre deze werden veroorzaakt door of samenhangen met (i) de nalatigheid of opzettelijke 
fout van de Koper, diens agenten, werknemers, vertegenwoordigers of aannemers; (ii) 
onbehoorlijke opslag of behandeling van de Producten of gebruik door onvoldoende opgeleid 
personeel; (iii) gebruik van de Producten met uitrusting/hardware of software die niet door de 
Verkoper werden verstrekt en  zonder deze uitrusting en/of software geen sprake zou zijn van 
een inbreuk op rechten van derden; (iv) het gebruik van het Product voor een doel waartoe 
het niet werd ontworpen, of door een niet behoorlijk opgeleid persoon; (v) de uitvoering door 
de Verkoper van modellen, voorschriften of instructies van de Koper; (vi) het gebruik van het 
Product in een toepassing of omgeving waartoe het niet werd ontworpen; of (vii) het 
aanbrengen van wijzigingen in het Product door iedere andere persoon dan de Verkoper en 
zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. 
 
9 – SOFTWARE De software, die een deel uitmaakt van het Product of erin geïncorporeerd 
is, wordt niet verkocht aan de Koper, maar  wordt hem in  licentie gegeven. Onder de  
woorden “aanschaffen”, “verkopen” en gelijkaardige of afgeleide woorden dient  “het 
verschaffen van licenties” te worden begrepen. Met de  “Koper” wordt de “licentiehouder” 
bedoeld. Ongeacht andersluidende bepalingen, behoudt de Verkoper of zijn licentiegever alle 
rechten en belangen m.b.t.  de software producten. De Verkoper waarborgt de Koper een niet-
exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van de sofware, zonder de verplichting van de Koper 
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om hiertoe enige royalty te betalen, doch zonder het recht een sublicentie te mogen verlenen. 
De Koper mag de software, alsook de gerelateerde documentatie, uitsluitend gebruiken voor 
eigen interne handelsdoeleinden en op de voorziene hardware. Behoudens uitzonderingen 
voorzien in deze algemene voorwaarden, eindigt de licentie indien de Koper de hardware niet 
langer rechtmatig bezit, tenzij de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd zoals hierbij 
voorzien. De Koper verbindt zich ertoe de software en alle gerelateerde documenten 
vertrouwelijk te houden en ze niet te verkopen, over te dragen, in licentie te geven, te lenen of 
op eender welke manier beschikbaar te maken aan/voor derden. Behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Verkoper, mag de Koper de software niet demonteren, 
decompileren, namaken, kopiëren, wijzigen, verbeteren of op eender welke manier 
veranderen of aanvullen. De Verkoper heeft het recht de licentie te beëindigen indien de 
Koper de algemene voorwaarden niet nakomt. De Koper verbindt zich ertoe bij de 
beëindiging van de licentie alle software, gerelateerde documenten, alsook elk onderdeel en 
elke kopie ervan onmiddellijk aan de Verkoper terug te geven. De eigendom van door de 
Verkoper aan de Koper verschafte software, die door derden in licentie werden gegeven aan 
de Verkoper, blijft in handen van deze derden. De garantie- en vergoedingsbepalingen zijn 
niet van toepassing op software die toebehoort aan derden. 
 
10 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ONGEACHT ANDERSLUIDENDE 
BEPALINGEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER ONDER DEZE 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEID 
ONTSTAAT NAAR AANLEIDING VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE 
DAAD, SCHADELOOSSTELLING OF ELKE ANDERE REDEN HIERTOE, MAAR MET 
UITZONDERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER WEGENS 
INBREUK OP VERSTREKTE WAARBORG (WAARVOOR DE ENIGE REMEDIE 
WORDT OMSCHREVEN IN ARTIKEL 7), BEPERKT TOT EEN BEDRAG DAT GELIJK 
IS AAN HET KLEINSTE VAN (A) DE TOTALE AANKOOPPRIJS VAN DE 
PRODUCTEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID OF (B) 
ÉÉN MILJOEN US DOLLAR (US $ 1.000.000,00) (OF EQUIVALENT IN NATIONALE 
MUNTEENHEID). ONGEACHT ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN, ZAL DE 
VERKOPER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE 
ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE 
(INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING: SCHADE WEGENS VERLIES VAN 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN FACILITEITEN OF MATERIAAL, VERLIES VAN 
OPBRENGST, VERLIES VAN DATA, WINSTDERVING OF VERLIES VAN 
GOODWILL) ONGEACHT HET FEIT OF DE VERKOPER (A) OP DE HOOGTE IS 
GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF (B) 
NALATIG IS GEWEEST. (C)  DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER DIE 
KRACHTENS HET DWINGEND TOEPASSELIJK RECHT NIET KAN WORDEN 
UITGESLOTEN OF GELIMITEERD, WORDT OP GEEN ENKELE WIJZE WORDEN 
BEPERKT OF UITGESLOTEN.  
 
11 -  EXPORT BEPERKINGEN De Koper bevestigt kennis te hebben van het feit dat elk 
Product en alle gerelateerde sofware en technologie, inclusief technische informatie verschaft 
door de Verkoper of welke vervat is in documenten (samen “Items”), onderworpen zijn aan 
de toepasselijke exportcontroles, inclusief de controles van de Amerikaanse regering. Met 
dergelijke exportcontroles worden onder andere, doch niet exclusief, de controles van de zgn. 
Export Administration Regulations of the U.S. Department of Commerce (Administratieve 
Regelgeving m.b.t. de Export van het Departement Handelszaken van de VS) (de “EAR”) 
bedoeld, welke vergunningen kunnen beperken of vereisen voor de export van Items vanuit 
de VSA en het herexporteren vanuit andere landen. De Koper zal zich schikken naar de EAR 
en alle toepasselijke wetgeving, regelgeving, verdragen en overeenkomsten betreffende 
export, re-export en import van Items. De Koper laat na om zonder de vereiste vergunning 
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van de bevoegde autoriteit (i) enig Item te exporteren of re-exporteren; of (ii)  enig Item te 
exporteren, re-exporteren, verdelen,  te leveren aan (a) enig land waartegen een embargo 
werd opgelegd of waarop (handels)beperkingen van toepassing zijn of aan (b) enig persoon 
of instantie wiens exportmogelijkheden werden beperkt of geweigerd door de Amerikaanse 
regering. Bij elke officiële en officieuze audit en/of inspectie inzake import- en 
exportregulering, zal de Koper ten volle meewerken met de Verkoper, alsook de Verkoper 
schadeloos stellen en vrijwaren voor elke inbreuk op deze bepaling door hemzelf, zijn 
werknemers, consultants, agenten en klanten. 
 
12 – DIVERSEN  (a) De Koper mag zijn verplichtingen niet delegeren, noch enig recht of 
vordering overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Elke 
delegatie en overdracht is nietig. (b) De rechten en verplichtingen van de betrokken partijen 
worden beheerst en uitgelegd overeenkomstig het recht van het land of de staat waar de 
maatschappelijke zetel van de Verkoper gevestigd  is, zonder verwijzing naar het 
internationaal privaat recht (verwijzingsregels). Voor elke vordering die wordt ingesteld met 
betrekking tot de verkoopsovereenkomst, stemmen de partijen hierbij onherroepelijk in met 
de exclusieve bevoegdheid van de federale en deelstatelijke rechtbanken van het land of de 
staat waar de Verkoper de Producten vervaardigt. De partijen doen afstand van het recht om 
hun geschil voor een ander forum te brengen, dat op grond woonplaats of om welke reden 
ook bevoegd zou zijn. (c) De Koper en Verkoper hebben geenszins het recht om in enige 
juridische procedure  omtrent de verkoopsovereenkomst om juryrechtspraak te verzoeken. 
Beide partijen doen afstand van het recht op juryrechtspraak dat ze onder de toepasselijke 
wetgeving of op welke manier ook zouden hebben. Elke vordering die voorkomt uit deze 
verkoopsovereenkomst moet binnen één (1) jaar, te rekenen vanaf het moment dat de oorzaak 
van het geschil ontstaat, aanhangig gemaakt worden. (d) De toepassing van het VN Verdrag 
inzake Internationale koopovereenkomsten wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. (e) Indien 
de rechtbank of elke andere bevoegde jurisdictie meent dat één of meer bepalingen van de 
algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn, blijven de overige 
voorwaarden geldig, wettig en afdwingbaar, tenzij deze wijziging de koop substantieel 
beïnvloedt. (f) Het nalaten door de Verkoper om enige bepaling hierin vervat te doen 
uitvoeren of afstand van een inbreuk van enige bepaling hierin vervat, houdt geen afstand in 
van enige andere inbreuk of van enige bepaling. (g) De prijzen, kortingen en technische 
informatie die door de Verkoper worden verschaft, is vertrouwelijke en gepatenteerde 
informatie. De Koper verbindt zich ertoe (1) dergelijke informatie vertrouwelijk te houden, 
niet aan derden mee te delen en (2) enkel te gebruiken voor interne doeleinden en in verband 
met de Producten die in uitvoering van de overeenkomst worden geleverd. Deze bepaling 
beperkt geenszins het gebruik van openbare informatie. (h) Elke kennisgeving die wordt 
vereist of toegestaan onder deze algemene voorwaarden, dient schriftelijk te gebeuren. Ze  zal 
als ontvangen worden beschouwd op het moment dat  ze persoonlijk in ontvangst wordt 
genomen, dan wel drie (3) werkdagen na het versturen van een aangetekende of gefrankeerde 
brief, naar het hierin gespecificeerde adres of naar elk ander adres dat de partijen elkaar ter 
kennis brengen. 

 
 

 


