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DRAAGWIJDTE
Voor de toepassing van deze Voorwaarden: onder “Levering” wordt
verstaan elke levering door de Leverancier aan de Koper met inbegrip
van de levering van Goederen en/of Diensten; onder “Koper” wordt
verstaan de partij die Goederen verwerft of Diensten afneemt, met
inbegrip van, indien dit het geval is, diens vertegenwoordigers of
onderaannemers; onder “Leverancier” wordt verstaan de Vennootschap
van de Edwards groep vermeld op de Bestelbon; onder “Bestelbon”
wordt verstaan een bestelling door de Koper aan de Leverancier; onder
"Product" wordt verstaan een in eigendom van de Koper zijnde zaak
welke onderwerp is van een Dienst; onder "Aankoopprijs" wordt
verstaan de door de Koper te betalen prijs voor de Goederen en/of
Diensten; onder “Goederen” wordt verstaan producten, verbruikbare
materialen, apparatuur, onderdelen van apparatuur, reserve onderdelen,
software en alle andere goederen en materialen die door de Leverancier
aan de Koper zijn geleverd (inclusief in het kader van de uitvoering van
Diensten omgeruilde producten geleverd door de Leverancier); onder
“Diensten” wordt verstaan elke dienst geleverd door de Leverancier aan
de Koper en onder "Omruil Dienst" wordt verstaan de omruiling van een
door de Koper aan de Leverancier toegezonden Product voor een nieuw
of een nieuw of hersteld Goed.
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten aangaande
Goederen en Diensten en maken er integraal deel van uit. Behalve bij
andersluidend akkoord tussen de Koper en de Leverancier, gelden deze
Voorwaarden bij voorrang op alle andere voorwaarden, aangebracht op
de rugzijde van, aangehecht aan of opgenomen in de algemene
aankoopvoorwaarden van de Koper, in elke Bestelbon, of in elk ander
document. Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden zal als geldig
beschouwd worden indien deze niet het voorwerp uitgemaakt heeft van
een geschreven document, ondertekend door een door de Leverancier
gevolmachtigd persoon. Elke Bestelbon moet door de Leverancier
worden aanvaard.
Vanaf hun aanvaarding vormen de Bestelbon en deze Voorwaarden de
overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen de Koper en de Leverancier
voor wat de Levering betreft en maken zij de volledige overeenkomst
tussen de Koper en de Leverancier uit voor wat de Levering betreft.
PRIJS
De aangeduide prijs (a) voor standaard Goederen en Diensten heeft een
geldigheidsduur van dertig (30) dagen, behoudens andersluidend
beding; (b) voor specifieke Goederen en Diensten heeft slechts een
indicatieve waarde en kan door de Leverancier, zonder voorafgaande
mededeling, verhoogd worden in geval van stijging van de kosten van
(i) vervoer, arbeid en materialen, (ii) het in acht nemen van en in
conformiteit brengen met de toepasselijke van kracht zijnde wetten en
reglementen betreffende gevaarlijke goederen, (iii) opslag, levering en
verzending, (iv) energie of brandstof, en/of (v) elk ander element met
betrekking tot de levering of de uitvoering van de bestelling dat voorvalt
tussen het tijdstip van de prijsaanduiding en de Levering.
De vermelde prijzen zijn exclusief belastingen en rechten van gelijk
welke aard, waaronder, zonder limitatief te zijn, de belasting op de
toegevoegde waarde, federale, regionale of gemeentelijke accijnzen,
en/of elk recht, belasting, accijns en taxatie van gelijk welke aard (de
“Belastingen”) toepasselijk op de Goederen en Diensten. Alle
belastingen zijn ten laste van de Koper tenzij laatstgenoemde aan de
Leverancier een vrijstellingsattest voorlegt dat aanvaardbaar is voor de
bevoegde fiscale diensten.
CONTROLE EN TESTS
Alle Goederen zullen voor de Levering gecontroleerd worden door de
Leverancier en, indien nodig, getest.
Testen en proefdraaien uitgevoerd op verzoek van de Koper maken het
voorwerp uit van een aparte facturatie. Als de Koper de tests en
proefdraaien, na verwittiging hiervan twee weken op voorhand, niet zou
bijwonen, worden de tests uitgevoerd door de Leverancier en worden de
Goederen geacht aanvaard te zijn in afwezigheid van de Koper.
LEVERING
De Leverancier zal zich inspannen om de Goederen en Diensten te
leveren binnen de termijn opgegeven in de Bestelbon of minstens binnen
een redelijke termijn.
Behoudens geschreven andersluidend akkoord, zullen alle verzendingen
worden gedaan FCA (zoals gedefinieerd in de Incoterms 2010) plaats
van fabricage en/of distributie en/of reparatiecentra van de Leverancier.
Tenzij partijen andersluidende leveringscondities zijn overeengekomen,
is de Leverancier gerechtigd om, op verzoek van de
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Koper en voor rekening van de Koper, voor transport te zorgen en de
Goederen tot de Aankoopprijs te verzekeren tegen normale
transportrisico's. De risico’s op schade of verlies van de Goederen zullen
overgedragen worden aan de Koper bij de Levering van de Goederen
door de Leverancier aan de vervoerder of expediteur. Als het transport
door de Koper wordt uitgevoerd, dan zal de Koper zorgdragen voor een
adequate transportverzekering tot de hoogte van de Aankoopprijs bij te
goeder naam en faam bekend staande verzekeraars en de Koper zal er
voor zorgdragen dat de Leverancier als medeverzekerde is bijgeschreven
op de verzekeringspolis. De risico’s op schade of verlies van de
Goederen zullen overgedragen worden aan de Koper overeenkomstig de
overeengekomen voorwaarden en de Koper verbindt zich ertoe de
Leverancier te vrijwaren voor alle verlies of schade aan de Goederen.
De Koper zal de Goederen in ontvangst nemen op de in de
Overeenkomst bepaalde leveringsdatum of binnen een termijn van
uiterlijk vijf (5) dagen nadat de Leverancier heeft bericht dat de
Goederen gereed zijn voor levering, welke datum zich het laatst
voordoet ("Leveringsdatum"). Na ontvangst van het bericht dat de
Goederen gereed zijn voor verzending zal de Koper de Leverancier
prompt alle leveringsinstructies verschaffen.
De verplichting van de Koper om de Goederen conform de bepalingen
van de Overeenkomst in ontvangst te nemen behelst een wezenlijke
verplichting van de Koper.
Indien de te leveren Goederen nieuw zijn, mag de Koper om uitstel van
de Leveringsdatum verzoeken, mits dit verzoek schriftelijk uiterlijk zes
(6) weken voor de geplande datum van verzending is ingediend. Het
staat de Leverancier vrij, te harer keuze, om het verzoek tot uitstel van
de Leveringsdatum te aanvaarden of af te wijzen. Onverminderd alle
overige uit hoofde van deze Voorwaarden aan de Leverancier
toekomende rechten, is de Leverancier gerechtigd de Koper een
schadeloosstelling in rekening te brengen van ten minste 2% van de
Aankoopprijs per maand vertraging als het uitstel langer is dan veertien
(14) dagen na de Leveringsdatum. Voornoemde schadeloosstelling dient
binnen dertig (30) dagen na de verstrekking van de overeenkomstige
factuur door de Koper te zijn voldaan. Een uitstel van de
Leveringsdatum zal nooit meer bedragen dan drie (3) maanden na de
oorspronkelijke Leveringsdatum. Onverminderd het bepaalde in artikel
12 heeft Leverancier, bij het verstrijken van voornoemde periode van
drie (3) maanden, het recht alle maatregelen te treffen om de Goederen
in opslag te nemen op een locatie naar haar keuze. In dergelijk geval zal
de Leverancier geacht worden zijn leveringsverplichting te hebben
vervuld en zal de Koper verantwoordelijk zijn voor alle risico’s van
verlies en schade aan de Goederen en voor de betaling van de
Aankoopprijs.
Indien de te leveren Goederen niet nieuw zijn of indien de Leverancier
een Product na een servicebeurt aan de Koper dient terug te bezorgen,
zal de Koper - na ontvangst van het bericht dat het Goed of het Product
gereed is voor verzending - de Leverancier prompt alle
leveringsinstructies verschaffen. Als na voornoemde kennisgeving de
verzending of in ontvangst name met meer dan veertien (14) dagen
wordt uitgesteld, is de Leverancier gerechtigd i) om alle maatregelen te
treffen om de Goederen in opslag te nemen op een locatie naar haar
keuze, ii) om aan de Koper een schadeloosstelling in rekening te brengen
van ten minste 2% van de Aankoopprijs per aaneengesloten periodes van
veertien (14) dagen vanaf de datum van voornoemde kennisgeving en
de Koper is gehouden om voornoemde schadeloosstelling binnen dertig
(30) dagen na de datum van de factuur te voldoen en iii) zal de
Leverancier geacht worden zijn leveringsverplichting te hebben vervuld
en zal de Koper verantwoordelijk zijn voor alle risico’s van verlies en
schade aan het Goed of Product en voor de betaling van de
Aankoopprijs.
In geval van een Omruil Dienst dient de Koper het om te ruilen Product
binnen dertig (30) dagen na de datum van de relevante Bestelbon op
eigen kosten te verzenden. Als de Koper niet in overeenstemming
handelt met het voorgaande, i) dan is de Leverancier gerechtigd om aan
de Koper een schadeloosstelling in rekening te brengen van ten minste
2% van de Aankoopprijs per aaneengesloten periodes van veertien (14)
dagen dat de Leverancier het om te ruilen Product niet heeft ontvangen
en de Koper is gehouden om voornoemde schadeloosstelling binnen
dertig (30) dagen na de datum van de factuur te voldoen en ii) als de
vertraging van het terugbezorgen van het Product meer dan drie (3)
maanden vanaf de datum van de relevante Bestelbon bedraagt, dan is de
Leverancier gerechtigd om de Bestelbon of het gedeelte van de
Bestelbon dat betrekking heeft op de Omruil Dienst te beëindigen en de
Koper is gehouden om de prijs te betalen welke verschuldigd zou zijn in
geval van een Levering van een nieuw Goed met gelijkwaardige
specificaties, zulks met aftrek van in
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het kader van de Omruil Dienst reeds betaalde bedragen. De Koper is
gehouden om voornoemde prijs binnen dertig (30) dagen na de datum
van de factuur te voldoen.
Partijen komen overeen dat de in dit artikel genoemde
schadeloosstellingen en overige vergoedingen reële schattingen zijn van
de door de Leverancier te maken kosten en te lijden schade als gevolg
van het niet in ontvangst nemen van de Goederen en/of voor het niet
terug bezorgen van omruil producten op de Leveringsdatum door de
Koper.
Indien de Leverancier een Product ontvangt waarvoor de Leverancier
niet binnen zestig (60) dagen na ontvangst van het Product door de
Leverancier een Bestelbon of andersoortige schriftelijke toestemming
heeft ontvangen om Diensten te verrichten, mag de Leverancier, naar
eigen keuze, ofwel het Product terugbezorgen aan de Koper ofwel zich
ontdoen van het Product op een haar dienstige wijze en de Leverancier
mag aan de Koper de kosten voor opslag, teruggave of verwijdering in
rekening brengen, en de Koper aanvaardt deze betalingsplicht.
De Koper verbindt zich ertoe en garandeert de van kracht zijnde export
- en import wetten en reglementen na te leven en de Goederen, of enig
daarmee samenhangende item, niet te importeren in of exporteren of heruitvoeren naar (1) ieder land welke op grond van het recht van enig
ander land of internationaal recht onderworpen is aan
(handels)embargo's, waaronder begrepen - maar niet gelimiteerd tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië en (2) ieder land waarvoor
een import of export/heruitvoer licentie, goedkeuring of certificaat is
vereist zonder dat een dergelijke licentie, goedkeuring of certificaat
voorafgaand aan de import of export/heruitvoer is verkregen. De Koper
zal, tegelijk met de Bestelbonnen, alle noodzakelijke inlichtingen
verschaffen om de Leverancier toe te laten zijn werk aan te vatten
evenals elke licentie en/of vergunning en andere certificaten die vereist
kunnen worden. De Leverancier is niet aansprakelijk voor vertragingen
in de Levering of het niet leveren van Goederen of enig daarmee
samenhangende item als gevolg van (1) enigerlei restrictie op de import
of export van Goederen of enig daarmee samenhangende item of (2) het
handelen van de Koper in strijd met dit artikel of de wet of (3) een
vertraging of weigering van export of import licenties of goedkeuringen
van de daartoe bevoegde instanties. De Leverancier is gerechtigd om bij
de Koper op voorhand en als voorwaarde voor Levering een getekende
verklaring op te vragen met daarin vervat informatie over het gebruik
van de Goederen en enig daarmee samenhangende item en/of de
volledige identiteit van de eindgebruiker of een tussenschakel in de
transactie en de Koper is gehouden om desgevraagd een dergelijke
verklaring te verstrekken. Onverminderd de overige bepalingen van de
Overeenkomst, is de Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige
schadeplichtigheid te ontbinden bij een redelijk vermoeden dat de Koper
in strijd met dit artikel heeft gehandeld of voornemens is om in strijd
met dit artikel te gaan handelen en zal de Koper kennisgeven van een
dergelijke ontbinding.
De Goederen zullen, zodra beschikbaar, verzonden en betaald worden,
tenzij de Koper uitdrukkelijk “één enkele verzending” vraagt. Elke
verzending zal als een afzonderlijke en onafhankelijke transactie worden
beschouwd. De Leverancier zal de Levering van elke onuitgevoerde
Overeenkomst kunnen opschorten in geval van elke handeling of
nalatigheid van de Koper of als deze laatste niet voldoet aan een van zijn
verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Alle Goederen en Diensten die in overeenstemming met de
Overeenkomst geleverd werden, zullen geacht worden aanvaard te zijn
behalve als de Koper onmiddellijk en schriftelijk de Leverancier ervan
verwittigt dat de betreffende Goederen niet conform zijn aan de
Overeenkomst. Alle beschadigde Goederen of verpakkingen moeten
bewaard worden met het oog op inspectie door de Leverancier.
De Leverancier heeft het recht de specificaties van de Goederen te
wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging, onder voorwaarde dat
bedoelde wijziging de prestaties of de vorm niet op substantiële wijze
beïnvloedt of de Goederen ongeschikt maakt voor het bestemde gebruik.
De kosten van dienstverlening, installatie en inwerkingstelling zijn niet
begrepen in de Aankoopprijs van de Goederen.
De Koper is verantwoordelijk voor de-installering en deinbedrijfstelling en verzending van elk Product. Indien de Leverancier
een dergelijk Product ongeschikt acht voor de Dienstverlening, dan zal
hij de Koper daarvan in kennis stellen.
BETALINGSVOORWAARDEN
Behoudens andersluidend geschreven akkoord zijn alle bedragen
aangegeven in Euro’s en alle betalingen moeten in deze munteenheid
gedaan worden. In geval de Koper een andere munteenheid dan de
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Euro zou specificeren, behoudt de Leverancier zich het recht voor een
bedrag toe te voegen aan de prijs om de wisselkoersschommelingen te
dekken tussen de voor de vaststelling van de prijs gebruikte munteenheid
en de Euro, tussen het moment waarop de prijs werd vastgesteld en de
aanvaarding van de Bestelbon.
Behoudens andersluidend geschreven akkoord moet de Koper de
volledige betaling van de Goederen zonder enige aftrek voldoen binnen
de dertig (30) dagen na de datum van factuur. De facturen zullen
normalerwijze worden uitgeschreven op datum van Levering van de
Goederen (of de datum waarop de Goederen worden geacht te zijn
geleverd) of van de voltooiing van de Diensten. De Koper moet de
Leverancier elke betwisting van factuur signaleren binnen de vijftien
(15) dagen na datum van de factuur. Bij gebreke aan betwisting binnen
deze termijn van vijftien (15) dagen, zal de factuur beschouwd worden
als aanvaard door de Koper. De betalingstermijnen zijn een essentiële
verbintenis van de Overeenkomst.
Alle Bestelbonnen zijn onderworpen aan de aanvaarding van de
kredietwaardigheid voor de verzending. Als de Leverancier op enig
tijdstip oordeelt dat de financiële situatie van de Koper de vooraf
bepaalde betalingsvoorwaarden niet rechtvaardigt, zal de Leverancier
elke niet uitgevoerde Overeenkomst kunnen annuleren of opschorten.
De Leverancier heeft het recht om te eisen dat de levering gedekt wordt
door een onherroepelijk bevestigde kredietbrief, uitgegeven door een
bank die voor de Leverancier aanvaardbaar is.
In geval van laattijdige betaling zal de Leverancier, zonder afbreuk te
doen aan alle andere rechten of rechtsmiddelen, het recht hebben, zonder
ingebrekestelling, alle andere Leveringen aan de Koper op te schorten
en hij zal, vanaf de dag volgend op het aflopen van de betalingstermijn,
zonder ingebrekestelling een tegen de wettelijke rentevoet berekende
verwijlinterest verschuldigd zijn.
Elke som verschuldigd door de Koper mag bij wijze van
schuldvergelijking door de Leverancier in mindering gebracht worden
van elke som verschuldigd door de Leverancier aan de Koper.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2, blijft de Leverancier eigenaar
van de Goederen tot aan de volledige en onvoorwaardelijke betaling
door de Koper van alle verschuldigde sommen voor deze Goederen.
Eigendom van Producten blijft berusten bij de Koper tenzij deze
onderwerp worden van de Omruil Dienst, in welk geval het eigendom
van het Product van de Koper overgaat van de Koper op de Leverancier
bij ontvangst van het Product op de service center van de Leverancier.
Het risico op consignatievoorraad, voorraad of materialen die op de
locatie van de Koper worden bewaard voor gebruik door de Leverancier
bij de uitvoering van Diensten en die de eigendom zijn van de Koper
berust bij de Koper.
Tot aan de volledige betaling van de Goederen door de Koper zullen de
Goederen door de Koper als bewaarnemer voor de Leverancier
opgeslagen worden (zonder kosten voor de Leverancier) en
afgescheiden bewaard worden van de andere goederen van de Koper of
van derden om zodoende onmiddellijk en duidelijk geïdentificeerd te
kunnen worden als eigendom van de Leverancier.
In geval van laattijdige betaling of indien een of andere reden van
ontbinding is tussengekomen zoals opgesomd in artikel 12 hieronder, zal
de Leverancier, waar wettelijk toegelaten en na kennisgeving aan de
Koper, zich toegang kunnen verschaffen tot de lokalen van de Koper
waar hij redelijkerwijze kan aannemen dat de Goederen zich bevinden,
of alle andere stappen zetten, met het oog op het terugkrijgen van de
Goederen.
Gedurende de periode vanaf Levering tot en met volledige betaling van
de Aankoopprijs is de Leverancier gehouden de Goederen onder
adequate condities te bewaren en de Goederen adequaat te verzekeren
tot de Aankoopprijs bij verzekeraars van goede naam en faam.
INTELLECTUELE EIGENDOM
De Leverancier behoudt alle rechten, waaronder het recht van eigendom
en bezit, op de knowhow, de technische informatie, de tekeningen,
specificaties of documenten, ideeën, concepten, methodes, processen,
technieken en uitvindingen die ontwikkeld of ontworpen werden door
de Leverancier of voor zijn rekening en die door de Leverancier werden
verschaft in het kader van de Overeenkomst. De Koper verbindt zich
ertoe al deze informatie vertrouwelijk te houden en deze niet te
verspreiden onder derden zolang deze geen onderdeel uitmaken van het
publieke domein, en deze niet te gebruiken voor een ander doel dan het
gebruik van de Goederen geleverd in het kader van de Overeenkomst
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Leverancier.
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De Leverancier behoudt de eigendom van alle octrooien, auteursrechten,
industriële geheimen, rechten van tekeningen en modellen en van alle
andere intellectuele rechten verbonden aan de Levering of in verband
met deze en de Koper verwerft geen enkele van vermelde intellectuele
eigendomsrechten, behoudens zoals hier uitdrukkelijk omschreven. Dit
geldt in het bijzonder voor alle technische informatie, knowhow en
tekeningen die verschaft werden door de Leverancier of in verband staan
met de Levering.
De merken en handelsnamen van de Leverancier en van zijn verbonden
vennootschappen kunnen slechts gebruikt worden op zodanige wijze als
zij door de Leverancier op de Goederen vermeld worden of als
aangegeven voor de Diensten en in de desbetreffende documentatie.
WAARBORG
Met betrekking tot de Levering van Goederen met inbegrip van
uitrustingsgoederen, materieel, onderdelen en reserveonderdelen:
a) De Leverancier verbindt zich bij deze alle Goederen die geleverd
werden aan de Koper te herstellen of te vervangen, naar keuze van
de Leverancier, of te laten herstellen of vervangen door een van
zijn vertegenwoordigers, indien deze een gebrek in materialen of
een gebrek in werking zouden vertonen onder normale en
geschikte gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden (uitgezonderd
normale slijtage en verbruik) op voorwaarde dat:
(i) de Goederen gekocht en gebruikt werden voor hun bestemde
gebruik, (ii) de werking en het onderhoud conform de
gebruiksinstructies werden uitgevoerd, (iii) het gebrek gebleken is
binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
verzending van de Goederen, behoudens andersluidend schriftelijk
akkoord vanwege de Leverancier en (iv) de voorwaarden vermeld
in artikel 8.3 vervuld zijn.
b) Alle herstelde of vervangen Goederen blijven gewaarborgd voor
de resterende lopende waarborgperiode, zoals bepaald in artikel
8.1 A hierboven.
c) In geval van herstelling of vervanging van Goederen die zich
bevinden in een land waar geen service center van de Leverancier
gevestigd is, kan de Leverancier aan de Koper alle vervoerskosten
van de Goederen van en naar een service center in rekening
brengen.
d) de in dit artikel vervatte waarborg heeft geen betrekking op de
kosten van installatie of verwijdering van de te repareren of te
vervangen Goederen, welke kosten voor rekening van de Koper
komen.
Met betrekking tot de levering van Diensten:
a) Diensten zullen op een professionele wijze worden geleverd met
inachtneming van een behoorlijke vaardigheid en zorg en in
overeenstemming met het dienstverleningsbeleid en praktijk van
de Leverancier. Behoudens voorafgaand andersluidend akkoord
zal de Leverancier de Diensten leveren, met inbegrip van
herstelling en vervanging, die naar de redelijke mening van de
Leverancier noodzakelijk zijn met het oog op de verlening van de
Dienst.
b) Indien na de verlening van Diensten een defect of storing optreedt
(uitgezonderd normale slijtage en verbruik): (a) gedurende de
gewaarborgde periode die meegedeeld werd aan de Koper op het
moment van de prestatie van de Diensten (of indien zulke periode
niet meegedeeld werd aan de Koper, en behoudens andersluidend
akkoord, binnen de negentig (90) dagen na de dag waarop de
Diensten voltooid werden); (b) tijdens het normale gebruik; en (c)
door de Koper aan de Leverancier tot diens redelijke
genoegdoening aangetoond wordt dat de oorzaak ligt bij de
Leverancier die in gebreke bleef de Diensten te presteren in
overeenstemming met deze bepaling (na de Leverancier een
redelijke gelegenheid te hebben geboden om de beweerde
gebrekkige Diensten te onderzoeken en om relevante documentatie
bij het defect of de storing na te zien), dan zal de Leverancier, naar
zijn keuze, de Dienst corrigeren of opnieuw presteren, het Product
dat voorwerp uitmaakte van de Dienst vervangen of de kosten van
de Diensten terugbetalen, op voorwaarde dat: (i) het defect of de
storing niet veroorzaakt of bevorderd werd door een handeling of
nalaten van de Koper, door diens contractbreuk, onachtzaamheid,
reacties bij de verwerking, overmatige opeenstapeling van
activiteit of ongevallen, of bij het in gebreke blijven door de Koper
de door de Leverancier aanbevolen onderhoudsschema’s en
activiteiten na te leven; en dat (ii) de bepalingen vermeld in artikel
8.3 vervuld zijn. Ter voorkoming van onduidelijkheden, de in dit
artikel vervatte waarborgen zijn niet van toepassing op
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onderdelen van een Product welke niet zijn vervangen tijdens het
onderhoud van het Product.
c) De Koper is verantwoordelijk voor verzending - op eigen kosten
en voor eigen risico - van de Producten naar de door de Leverancier
aangewezen service centers. De Leverancier is gerechtigd om de
kosten van de verzending van een Product van een service center
van de Leverancier terug naar de Koper aan de Koper in rekening
te brengen indien het Product zich bevindt in een land waar de
Leverancier geen service center heeft. Indien de Koper een
transportwijze vereist die duurder is dan de kosten van de
standaard transportcondities van de Leverancier, dan komen deze
additionele kosten voor rekening van de Koper.
Met betrekking tot alle vorderingen onder artikels 8.1 en 8.2 moeten de
volgende bepalingen nageleefd worden: a) vooreerst moet de vordering
onmiddellijk schriftelijk aan de Leverancier aangezegd worden; b) de
Goederen of producten die het voorwerp uitmaken van een Dienst
mogen enkel hersteld of aangepast geweest zijn door de Leverancier zelf
of volgens diens richtlijnen; c) voor uitrustingsgoederen en gerelateerde
onderdelen, materieel en reserveonderdelen die niet door de Leverancier
zelf werden vervaardigd, zal de verantwoordelijkheid van de
Leverancier, behoudens indien de Wet anders vereist, beperkt blijven tot
het overdragen van het voordeel van de waarborg of garantie die de
fabrikant van dergelijke Goederen of onderdelen aan de Leverancier
gegeven heeft; d) in geval van vervanging zal de Koper op eigen kosten
de gebrekkige Goederen aan de Leverancier terugbezorgen binnen tien
(10) dagen na Levering van de vervangende Goederen door de
Leverancier; e) het gebrek mag niet te wijten zijn aan de specificaties of
instructies van de Koper; en f) de Koper heeft de Aankoopprijs volledig
of in overeenstemming met het overeengekomen afbetalingsplan
betaald.
De Leverancier kan aan zijn aansprakelijkheid onder artikel 8 voldoen
door het verminderen of terugstorten van de Aankoopprijs en het
terugnemen van de Goederen of het uitgeven van een creditnota.
Met uitzondering van wat uitdrukkelijk gewaarborgd wordt in deze
voorwaarden, zijn alle wettelijke waarborgen, garanties en voorwaarden
van verantwoordelijkheid uitgesloten, in de mate dat de wet niet
dwingend hun toepassing oplegt.
AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING
Onder voorbehoud van artikel 8, bepalen onderstaande clausules de
volledige aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover de Koper (met
inbegrip van diens aansprakelijkheid voor de daden en nalatigheden van
zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers) in geval van:
a) inbreuken op deze Voorwaarden; of
(b) een gegeven voorstelling van zaken, verklaring of handeling of
nalaten op basis van onrechtmatige daad, waaronder nalatigheid,
voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden.
Deze Voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid van de Leverancier niet
uit of beperken deze niet, in geval van: (a) overlijden of lichamelijk letsel
naar aanleiding van een nalatigheid van de Leverancier of (b) een
onjuiste bedrieglijke verklaring van de Leverancier; of (c) enig andere
aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9.4, is de Leverancier
aansprakelijk voor zaakschade op voorwaarde dat deze voortvloeit uit
een schending van de Overeenkomst of uit nalatigheid van de
Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst. De vermelde
aansprakelijkheid voor materiële schade is evenwel beperkt tot een
maximumbedrag dat overeenstemt met het bedrag dat de Leverancier
van de Koper ontvangen heeft volgens de bepalingen van de
Overeenkomst.
De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Koper om
reden van economisch verlies, gederfde winst, exploitatieverlies; verlies
van goodwill, verlies van verwachte besparingen, verlies van omzet,
verstoringen in het productieproces, schadeclaims van derden op de
Koper of om enige andere reden, op directe of indirecte wijze of in geval
van gevolgschade of iedere aanspraak op gevolgschade (wat ook de
oorzaak is van de schade) voortvloeiend uit deze Voorwaarden of in
verband met deze.
Indien de Koper tekortschiet in een van haar verplichtingen uit hoofde
van deze Voorwaarden en onverminderd de overige aan de Leverancier
toekomende rechten, zal de Koper de Leverancier schadeloosstellen
voor alle door de Leverancier gemaakte kosten, inclusief de gemaakte
juridische kosten, om haar rechten - al dan niet via gerechtelijke
procedures of anderszins - af te dwingen.
Ter voorkoming van onduidelijkheden, behoudens het bepaalde in dit
artikel, zal de Leverancier geen aansprakelijkheid hebben uit hoofde van
een overeenkomst, onrechtmatige daad, een onjuiste voorstelling
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van zaken, ongedaanmaking of anderszins als gevolg van de uitvoering
of beoogde uitvoering van de Overeenkomst.
De Koper zal de Leverancier vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle
lasten, klachten, eisen, aansprakelijkheid, alle schade of verliezen,
evenals alle intresten, boetes en andere beroeps- en gerechtskosten die
voortvloeien uit of verbonden zijn met het gebruik van de Goederen door
de Koper, de terbeschikkingstelling van de Goederen aan een derde die
geen partij is bij deze Voorwaarden of het latere gebruik van de
Goederen. Deze waarborg dekt (zonder limitatief te zijn) de
aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover derden, die voortvloeit
uit het gebruik of de verkoop van de Goederen, behalve in geval van
grove nalatigheid van de Leverancier.
OVERMACHT
Noch de Koper noch de Leverancier kunnen verantwoordelijk gesteld
worden voor een tekortkoming in de uitvoering van hun verbintenissen,
met inbegrip van laattijdigheid of niet-levering, die zou voortvloeien uit
een handeling of gebeurtenis onafhankelijk van hun wil.
In geval van laattijdigheid te wijten aan overmacht, zal de datum van
verzending of prestatie, op verzoek van de Leverancier, uitgesteld
worden met een periode gelijk aan de door deze laattijdigheid of door
enige andere reden verloren tijd, binnen de grenzen van de redelijkheid.
ANNULERING
De Koper mag verzoeken om annulering van de Overeenkomst voor
zover deze betrekking heeft op de Levering van Goederen, mits een
dergelijk verzoek uiterlijk zes (6) weken voor de geplande
leveringsdatum schriftelijk heeft plaatsgevonden. Het staat de
Leverancier vrij om - naar eigen keuze - een dergelijk verzoek te
aanvaarden of af te wijzen. Onverminderd alle overige aan de
Leverancier toekomende rechten, zal de Koper in geval van annulering
aan de Leverancier binnen dertig (30) dagen naar verstrekking van de
daarmee samenhangende factuur een bedrag voldoen welke gelijk is
15% van de Aankoopprijs van standaard Goederen en 30% van de
Aankoopprijs van specifieke Goederen.
Indien de Koper een op de Levering van Diensten betrekking hebbende
Overeenkomst annuleert, zal de Koper - tenzij schriftelijk anders
overeengekomen - aan de Leverancier de tot aan het tijdstip van
annulering in het kader van de uitvoering van de Diensten gemaakte
kosten en door de Leverancier aangeschafte materialen voldoen, zulks
te vermeerderen met een bedrag van 15% van de Aankoopprijs ter
vergoeding van alle door de Leverancier gemaakte kosten en geleden
verliezen.
Partijen komen overeen dat de in dit artikel genoemde vergoedingen
reële schattingen zijn van de door de Leverancier te maken kosten en te
lijden schade als gevolg van de gehele of gedeeltelijke annulering van
de Overeenkomst.
ONTBINDING
In geval van faillissement van de Koper of, indien het een vennootschap
betreft, van gerechtelijk akkoord, gerechtelijke ontbinding of elke
andere maatregel in het kader van de wettelijke bepalingen op vlak van
een tekort aan activa (behalve indien het een herstructurering of een fusie
betreft), worden alle volgens de bepalingen van deze Overeenkomst aan
de Leverancier verschuldigde bedragen onmiddellijk verschuldigd en
opeisbaar en de Leverancier zal, niettegenstaande elke voorafgaande
verzaking, onmiddellijk de Overeenkomst van rechtswege kunnen
ontbinden bij geschreven kennisgeving.
In geval de Koper één van zijn essentiële verbintenissen van deze
Voorwaarden niet uitvoert en deze niet uitgevoerd wordt binnen een
termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de
schriftelijke kennisgeving vanwege de Leverancier van de betreffende
tekortkoming, zal de Leverancier de Overeenkomst kunnen ontbinden
met onmiddellijke ingang.
Als de Koper nalaat om binnen drie (3) maanden na de Leveringsdatum
de Goederen in ontvangst te nemen, dan is de Leverancier onverminderd de overige aan hem toekomende rechten - gerechtigd om
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, om zich van de
Goederen te ontdoen, aan de Koper een bedrag in rekening te brengen
van 15% van de Aankoopprijs van standaard Goederen en 30% van de
Aankoopprijs van specifieke Goederen, zulks te betalen binnen dertig
(30) dagen na de verstrekking van de daarmee samenhangende facturen.
Partijen komen overeen dat de in dit artikel genoemde vergoedingen
reële schattingen zijn van de door de Leverancier te maken kosten en te
lijden schade als gevolg van weigering van de Koper om de Goederen
in ontvangst te nemen.
Elke ontbinding geschiedt zonder afbreuk aan enig ander vroeger recht
van elk van beide partijen of die vanwege hun aard (onder meer de

Augustus 2018

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

artikelen 6, 7 en 9) geacht worden van kracht te blijven na beëindiging
van de Overeenkomst.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER BIJ
VERLENING VAN DIENSTEN
Alle Producten en werkomgevingen (als dan niet op locatie van de
Leverancier, de Koper of de klanten van de Koper) moeten vrij zijn van
risico's voor gezondheid en veiligheid (behalve voor zover de
Leverancier van deze risico's op de hoogte is gebracht en de Leverancier
deze risico's uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard). De Leverancier
kan, zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen, afzien van het
verrichten van onderhoud op een Product of het werken in een bepaalde
omgeving indien, naar het oordeel van de Leverancier, de risico's voor
de gezondheid en veiligheid niet naar tevredenheid van de Leverancier
door de Koper zijn gewaarborgd.
De Koper zal de Leverancier voor aanvang van de Diensten toestaan om
de staat van de Producten en de werkomgeving te beoordelen. De
Leverancier is niet verplicht om een Product te onderhouden dat, naar
het redelijke oordeel van de Leverancier, is gebruikt op een wijze of voor
een doel waarvoor het niet geschikt is, niet is gebruikt en onderhouden
in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, te oud
is of in een te slechte staat verkeert om op een economisch wijze te
kunnen worden onderhouden of op enigerlei andere wijze onveilig is.
De Leverancier heeft het recht om een risicoanalyse uit te voeren en de
Koper zal de Leverancier alle nodige toegang en medewerking verlenen
teneinde deze in staat te stellen voornoemde risicoanalyse uit te voeren.
De Koper zal de Leverancier voorzien van alle beschikbare operationele
documentatie, tekeningen, keuringsrapporten en onderhoud inspectie
rapporten met betrekking tot een Product.
De Koper zal de Leverancier vrijwaren tegen ieder verlies, claim of
schade geleden door de Leverancier of haar werknemers,
vertegenwoordigers of onderaannemers leed op het terrein van de Koper
of de klant van de Koper, behalve voor zover veroorzaakt door eigen
nalatigheid van de Leverancier.
SLOTBEPALINGEN
De Koper zal bepaalde of alle van zijn rechten voortspruitend uit de
Overeenkomst niet kunnen afstaan of overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Leverancier.
Behoudens uitdrukkelijk beding, kan geen enkele derde (buiten de
partijen, hun rechtsopvolgers en rechthebbenden) welbepaalde
voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden laten uitvoeren.
Als één van de partijen afziet van een recht tengevolge van een
tekortkoming vanwege de andere partij aan één van deze Voorwaarden,
zal dit in geen geval kunnen geïnterpreteerd worden als een afstand van
recht of een intrekking met betrekking tot een andere tekortkoming, en
geen enkele laattijdigheid of nalaten van één van de partijen om een
recht of rechtsmiddel uit te oefenen of om zich daarop te beroepen zal
kunnen beschouwd worden als een afstand van dat recht. Om bindende
kracht te hebben, moet elke door een partij gedane afstand conform aan
deze Voorwaarden geschreven en ondertekend zijn door de betreffende
partij. Indien één of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig,
nietig of op andere wijze niet bindend zou worden verklaard door een
daartoe bevoegd gerecht, wordt daarmee, voor zover wettelijk
toegestaan, de geldigheid van de overige artikelen van deze
Voorwaarden niet aangetast.
De inhoud van deze Voorwaarden kan op geen enkele wijze de
Leverancier verplichten om handelingen te verrichten die op - directe of
indirecte wijze - in strijd zijn met de wet- en regelgeving van enigerlei
van toepassing zijnde jurisdictie en de weigering van de Leverancier om
dergelijke handelingen te verrichten kan op geen enkele wijze als een
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst worden
aangemerkt.
De Leverancier verklaart, te goeder trouw en in het licht van zijn
ervaring, dat alle tekeningen, beschrijvende documenten, technische
specificaties, kwaliteiten, prestatievermogens, beschrijvingen en andere
inlichtingen die gegeven werden over de Goederen (hetzij in de
catalogus of reclamefolders, hetzij toegevoegd aan de Overeenkomst of
daarin opgenomen) correct zijn binnen aanvaardbare toleranties, maar
ze verbinden hem niet in het detail en maken geen deel uit van de
Overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk beding. Behalve bij
andersluidend schriftelijk akkoord, dient de Koper zich ervan te
vergewissen dat de bestelde Goederen voldoende zijn en aan geschikt
zijn voor het door hem beoogde doel.
De Koper neemt er akte van dat de relevante handleidingen met
veiligheidsvoorschriften en opleidingsrichtlijnen met betrekking tot de
Goederen en Diensten gratis door de Leverancier zullen verschaft
worden en dat hij deze zal kunnen fotokopiëren, indien nodig. De Koper
behoudt de volle verantwoordelijkheid voor de implementatie
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van alle veiligheidsvoorschriften en opleidingsrichtlijnen die in de
genoemde door de Leverancier verschafte handleidingen opgenomen
zijn. De Koper moet zich ervan verzekeren dat de personen die de
Goederen gebruiken, onderhouden of er op enige andere wijze mee
omgaan of die Diensten aannemen, de juiste handleidingen voor
veiligheid en opleiding ontvangen hebben.
Aangezien Edwards deel uitmaakt van Atlas Copco, moet de Koper te
allen tijde de Gedragscode van Atlas Copco, die kan worden
geraadpleegd
op
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/our-sustainabilityapproach/our-business-code-of-practice, en alle toepasselijke wet- en
regelgeving naleven, in het bijzonder met betrekking tot de bestrijding
van omkoping en corruptie, m.i.v. maar zonder te zijn beperkt tot de
Britse wet inzake omkoping 2010 en de Amerikaanse wet op corrupte
praktijken in het buitenland in de laatst regelmatig bijgewerkte versie
(de “Vereisten”) en moet de Koper te allen tijde een eigen beleid en
procedures voeren en handhaven om te waarborgen dat de werknemers,
medewerkers, vertegenwoordigers, onderaannemers en klanten van de
Koper aan de Vereisten voldoen en deze indien nodig ten uitvoer leggen.
De Leverancier heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Koper als de Koper of
om het even welke persoon die door laatstgenoemde wordt
tewerkgesteld of namens laatstgenoemde optreedt de Vereisten schendt
of geacht wordt of ervan verdacht wordt deze te hebben geschonden of
voornemens te zijn deze te schenden. Indien de Koper de aanwezigheid
van een schending of voorgenomen schending van de Vereisten door de
Koper of één van haar werknemers of enig ander persoon die namens de
Koper handelingen verricht, vermoedt of daar weet van heeft, dan zal de
Koper de Leverancier hiervan onverwijld in kennis stellen.
De Koper heeft de mogelijkheid om (1) voor rekening van de Koper te
zorgen voor de inzameling, verwerking, terugwinning en
milieuvriendelijke afdanking van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur die voortkomt uit de Goederen aan het einde
van de levensduur ervan of (2) de Leverancier schriftelijk te verzoeken
dit te doen voor rekening van de Koper. Indien de Koper geen gebruik
maakt van deze mogelijkheid, wordt ervan uitgegaan dat laatstgenoemde
mogelijkheid (1) heeft gekozen.
TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN
De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt in
het licht van deze geïnterpreteerd.
Tussen Koper en de Leverancier werd overeengekomen dat de hoven en
rechtbanken van Brussel als enige bevoegd zullen zijn voor de
beslechting van geschillen die kunnen rijzen in het kader van deze
Overeenkomst.
Indien het geschil een gebrek aan betaling vanwege de Koper betreft,
beschikt de Leverancier over de mogelijkheid de zaak aanhangig te
maken voor de rechtbanken van de vestigingsplaats van de Koper.
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