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A l g e m e n e  l e v e r i n g s -  e n  b e t a l i n g s v o o r w a a r d e n  v a n   
 F U J I F I L M  E l e c t r o n i c  I m a g i n g  E u r o p e  G m b H  –  
( N e d e r l a n d s  r e c h t )  

 
1.  Toepassingsgebied 
 
1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna 

"Voorwaarden") en eventuele bijzondere overeenkomsten zijn 
uitsluitend van toepassing op de verkoop van machines, 
apparaten, systemen, materialen, componenten en andere 
producten (hierna "Product") door FUJIFILM Electronic Imaging 
Europe GmbH. ("Wij", "ons/onze" of "we"). Tegenstrijdige, 
afwijkende of aanvullende contractvoorwaarden van de koper zijn 
niet van toepassing, ook niet als deze niet uitdrukkelijk worden 
afgewezen, of als wij een dienst zonder voorbehoud aanvaarden 
of uitvoeren, zij het met kennis van deze voorwaarden van de 
koper. 

  
1.2 Aanvullingen, wijzigingen en andere bijzondere overeenkomsten 

behoeven onze schriftelijke bevestiging om van kracht te kunnen 
zijn. Hetzelfde geldt voor de annulering van deze eis betreffende 
de schriftelijke vorm.  

 
2.  Sluiting van het contract 
 
2.1 Onze aanbiedingen zijn altijd niet-bindend en vrijblijvend. Wij 

kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, tenzij 
deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn aangemerkt of een 
schriftelijk vastgestelde termijn voor aanvaarding bevatten.  

 
2.2 Wij kunnen de bestellingen van de koper binnen een periode van 

twee weken na ontvangst aanvaarden. Een contract met ons 
komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging van een 
bestelling of door de uitvoering van de levering. 

 
2.3  Alle informatie over de eigenschappen van het Product die wij in reclame, brochures, aanbiedingen of orderbevestigingen verstrekken, geldt uitsluiten

slechts voor zover schriftelijk overeengekomen, indien deze 
uitdrukkelijk omschreven worden als 'garantie' of 'garantie van 
kwaliteit van het Product' en indien zij uitdrukkelijk onze 
verplichtingen uit hoofde van dergelijke garanties vastleggen.  

 
3.  Prijzen en prijsherziening  
 
3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de opgegeven 

verkoopprijzen in euro's. 
 
3.2 Wij zullen een aanvullende toeslag voor minimumhoeveelheid en 

afhandelingskosten in rekening brengen voor bestellingen die 
onder de door ons meegedeelde drempel voor minimale afname 
of de meegedeelde minimale bestelhoeveelheid vallen. De koper 
dient de extra kosten te dragen die voortvloeien uit bijzondere 
eisen aan de verzendwijze (bijv. expresvervoer).  

 
3.3  Wij behouden ons het recht voor om tot op de dag van levering 

redelijke aanpassingen in de prijzen te doen die, anders dan in 
geringe mate, na het sluiten van het contract beïnvloed werden 
door kostenstijgingen of -dalingen (bijv. als gevolg van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, wijzigingen in de belastingdruk of in de 
prijzen van grondstoffen en materialen, andere prijsherzieningen 
van leveranciers of wisselkoersschommelingen), die buiten onze 
macht liggen en die op het moment van het sluiten van het 
contract niet met voldoende zekerheid te voorzien waren. Wij 
zullen de redenen voor de prijswijziging op verzoek aan de koper 
bewijzen. Indien de leveringsbetrekkingen overeind blijven, 
kunnen wij, onder dezelfde voorwaarden, de overeengekomen 
prijzen voor toekomstige bestellingen aanpassen. 

 
4.  Betalingsvoorwaarden  
 
4.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen zonder aftrek 

betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding 
van deze betalingstermijn komt de koper zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim. Tijdige betaling wordt bepaald door 

ontvangst van het factuurbedrag op de door ons aangewezen 
rekening. Bij niet tijdige betaling is de koper zonder 
ingebrekestelling over het openstaande bedrag rente 
verschuldigd tegen de wettelijke handelsrente. Eventuele 
incassokosten die direct of indirect door ons worden gemaakt 
voor de inning van de achterstallige betalingen zullen volledig 
door de koper worden vergoed.   

 
4.2  Indien de koper in het kader van een lopende leveringsrelatie 

herhaaldelijk in gebreke blijft met de betaling, kunnen wij de 
overeengekomen betalingsvoorwaarden voor toekomstige 
leveringen wijzigen (bijv. contant geld vooraf eisen) of 
toekomstige leveringen inhouden tot er passende zakelijke 
zekerheden gesteld worden, onverlet latend onze andere 
wettelijke of contractuele rechten. 

 
4.3  Indien na het sluiten van het contract blijkt dat de nakoming 

van de contractuele verplichtingen van de koper in het gedrang 
komt door diens financiële situatie (met name in geval van 
opschorting van betaling, indiening van een aanvraag tot 
insolventieprocedure, inbeslagneming of 
handhavingsmaatregelen, protest tegen wissels of cheques en 
terugzending van debetnota's, aan of met betrekking tot derden 
of anderen) of door andere belemmeringen van de uitvoering 
(bijv. export- of importverboden of het in gebreke blijven van 
andere leveranciers) kunnen wij naar eigen goeddunken 
leveringen opschorten tot de ontvangst van alle betalingen die 
voortvloeien uit openstaande vorderingen op de koper, of tot 
het stellen van de passende zakelijke zekerheden. Voor nog 
niet opeisbare vorderingen, ook in gevallen waarin 
raamcontracten of leveringscontracten ons verplichten tot het 
vooraf nakomen van verplichtingen en vorderingen die geen 
intrinsiek of economisch verband houden met de levering, geldt 
dit alleen als dit in ons eigen, gerechtvaardigde belang is. Mits 
aan bovenstaande voorwaarden voor vooruitbetaling of 
zekerheidstelling is voldaan, kunnen wij het betreffende 
contract ontbinden indien wij de koper hebben verzocht deze na 
te komen en de koper niet binnen twee weken na ontvangst van 
dit verzoek de vereiste vooruitbetaling heeft gedaan of de 
zekerheid heeft gesteld.  

 
4.4 De koper is niet gerechtigd tot het verrekenen van enig aan ons 

verschuldigd bedrag. Dit geldt dienovereenkomstig voor de 
uitoefening van het eventuele retentierecht van de koper. 

 
 
5. Levering en vertraagde aanvaarding 
 
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op onze 

locatie, of, indien van toepassing, elders zoals door ons 
aangewezen, conform CIP (Incoterms 2010). In geval van 
verkoop door levering op een plaats volgens de instructies van 
de koper, gaat het risico van verlies, beschadiging of 
vernietiging van het Product uiterlijk bij aanvang van het 
laadproces over op de koper. 

 
5.2  Opgegeven levertijden of -termijnen zijn vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk als bindend overeengekomen. De koper 
kan ons vier weken na het verstrijken van een niet-bindende 
leveringsdatum of niet-bindende leveringstermijn schriftelijk om 
levering verzoeken. Na ontvangst van een dergelijk schriftelijk 
verzoek en het verstrijken van een dergelijke redelijke termijn, 
komen wij in gebreke met de levering, mits wij verantwoordelijk 
zijn voor het in gebreke blijven van de levering. Indien de koper 
niet tijdig aan zijn verplichtingen tot medewerking met 
betrekking tot de levering voldoet of een overeengekomen 
aanbetaling niet doet, worden de leveringstermijnen verlengd of 
worden de leveringstermijnen met een dienovereenkomstige 
termijn verschoven. 
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5.3 Wij behouden ons hierbij het recht voor op een correcte en tijdige 

ontvangst van voorraad. Indien overmacht, zoals oorlog, 
terrorisme, onrust, natuurrampen, brand of andere onvoorziene 
omstandigheden die buiten onze macht liggen, zoals stakingen of 
rechtmatige uitsluitingen, bedrijfs- of transportverstoringen, 
moeilijkheden bij de aankoop van grondstoffen of het niet leveren 
door onze leveranciers, ons ervan weerhouden om onze 
contractuele verplichtingen na te komen, worden de 
overeengekomen leveringstermijnen verlengd of de 
overeengekomen data uitgesteld, respectievelijk met de duur van 
een dergelijke verhindering plus een redelijke hervattingstijd. 
Dergelijke omstandigheden zullen nog steeds buiten onze macht 
liggen als deze zich voordoen tijdens het bestaande verzuim. Wij 
zullen de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de 
hervatting en het verwachte einde van dergelijke 
omstandigheden. Als de verhindering twee maanden of langer 
duurt, dan kunnen beide partijen zich terugtrekken uit het 
getroffen contract. 

 
5.4. De koper is in aanvaardingsverzuim (schuldeisersverzuim) als hij 

het Product niet in ontvangst neemt na het verstrijken van de 
bindende leveringstermijn of op de bindende leveringsdatum. Als 
de leveringstermijn of -datum niet bindend is, dan kunnen wij de 
koper meedelen dat het Product klaar is voor aanvaarding. Als de 
koper het Product niet binnen een week na ontvangst van een 
dergelijke kennisgeving van aanvaarding accepteert, dan is hij in 
aanvaardingsverzuim.  

 
5.5 Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van het 

Product gaat over op de koper uiterlijk op het moment van het 
aanvaardingsverzuim. Indien de koper in aanvaardingsverzuim 
geraakt, kunnen wij hem onze extra kosten in rekening brengen. 
Wij kunnen 0,1% van het factuurbedrag in rekening brengen als 
forfaitaire vergoeding voor de kosten per kalenderdag van opslag 
van het Product, beperkt tot 1% per kalendermaand. Verdere 
rechten blijven onverlet. 

 
5.6 Wij hebben recht op deelleveringen, indien de koper, gelet op zijn 

belangen, redelijkerwijs geacht kan worden deze te ontvangen. 
Een dergelijk recht bestaat in het bijzonder wanneer de levering 
van het resterende Productbestelling gewaarborgd is en de koper 
daardoor geen aanzienlijke extra kosten hoeft te maken of 
uitgaven hoeft te doen. Elke deellevering kan afzonderlijk worden 
gefactureerd. 

 
5.7 Wij behouden ons het recht voor om gedurende de gehele 

levertijd technisch noodzakelijke of nuttige wijzigingen aan het 
Product aan te brengen, mits redelijkerwijs van de koper verwacht 
kan worden dat hij deze, rekening houdend met zijn belangen, 
kan aanvaarden. Wij zullen de koper onmiddellijk informeren over 
de aard, inhoud en omvang van dergelijke wijzigingen. 

 
5.8 De koper is verplicht om op eigen kosten onmiddellijk 

retouremballage (bijv. verpakkingen voor meervoudig gebruik) 
aan ons te retourneren. Op retouremballage wordt borg in 
rekening gebracht die na retourzending gecrediteerd wordt. Wij 
nemen transportverpakkingen en alle andere verpakkingen niet 
terug, met uitzondering van pallets. De koper dient dergelijke 
verpakkingen op eigen kosten af te voeren.  

 
6. Installatie, aanvaarding  
 
6.1  Indien wij de montage, installatie of inbedrijfstelling van het 

Product op het terrein van de koper uitvoeren, is de koper 
verantwoordelijk voor de voorbereiding van de toekomstige 
locatie van het Product op zijn kosten, in overeenstemming met 
onze instructies voor de installatie. 

 
6.2  Als artikel 6.1 van toepassing is, dan dient de koper het Product 

onmiddellijk na voltooiing van onze werkzaamheden door middel 
van een schriftelijke verklaring van aanvaarding te aanvaarden. 
Aanvaarding mag niet geweigerd worden vanwege kleine 
gebreken. Het Product wordt als zijnde aanvaard beschouwd als 

de koper dit niet binnen een door ons vastgestelde redelijke 
termijn aanvaardt. 

 
6.3 Afgezien van een test- of proefrun die onder onze supervisie 

wordt uitgevoerd, zal de koper het Product niet in gebruik 
nemen alvorens hij dit aanvaard heeft. In geval van schending 
van voornoemde verplichting wordt het Product geacht te zijn 
aanvaard. 

 
7. Melding van gebreken en beschadigingen 
 
7.1 Klachten moeten onmiddellijk schriftelijk ingediend worden en 

moeten het gebrek specifiek beschrijven. Identificeerbare 
gebreken moeten uiterlijk een week na levering aan ons worden 
gemeld; verborgen gebreken moeten binnen een week na 
constatering worden gemeld. Aanspraken op grond van met 
vertraging gemelde gebreken komen te vervallen. De kosten 
voor het onderzoek van het Product zijn voor rekening van de 
koper. Het defecte Product wordt ons op verzoek ter 
beschikking gesteld voor controle/testen. 

 
7.2 Artikel 7.1 is ook van toepassing indien wij zijn 

overeengekomen het Product rechtstreeks aan een derde te 
leveren. In dit geval kan de derde partij het gebrek melden. 

 
7.3 Als wij het Product verzenden, dan dient de koper onmiddellijk 

na ontvangst het geleverde object (Product) te controleren op 
zichtbare uitwendige schade of verkeerde hoeveelheden om 
zijn recht van reclame ten opzichte van de vervoerder te 
waarborgen. Als dergelijke schade of een dergelijk gebrek 
wordt vastgesteld, dan dient de koper de oorzaak en de 
omvang van de schade op de vrachtbrief te vermelden en 
middels de handtekening van het personeel van de vervoerder 
te laten bevestigen. De koper dient onmiddellijk na het 
constateren van de schade, doch uiterlijk binnen zeven dagen 
na levering, de niet van buitenaf zichtbare schade of verkeerde 
hoeveelheden schriftelijk aan de vervoerder te melden. In de 
kennisgeving worden de oorzaak en de omvang van deze 
schade vermeld. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op 
de hoogte te stellen van de schade of de verkeerde 
hoeveelheid en de kennisgeving. Er kunnen geen schadeclaims 
worden ingediend voor verliezen tijdens het vervoer die niet 
naar behoren zijn gemeld. 

 
8. Garantierechten 
 
8.1 De rechten van de koper met betrekking tot gebreken verjaren 

één jaar na levering van het Product; in de gevallen als bedoeld 
in artikel 6.1 gaat de garantieperiode in bij aanvaarding van het 
Product. 

 
8.2 Als het geleverde Product gebrekkig is, dan hebben wij voor 

een correcte nakoming achteraf de keuze om het het gebrek te 
verhelpen of om een Product zonder gebreken te leveren. Een 
correcte nakoming achteraf kan niet worden opgevat als 
erkenning van enige wettelijke verplichting. In geval van herstel 
van het gebrek begint de rest van de oorspronkelijke 
garantieperiode te lopen vanaf de voltooiing van de 
herstelmaatregelen of de herlevering van het gerepareerde 
Product. Hetzelfde geldt in geval van de levering van een 
vervangend Product. De onderdelen die als gevolg van een 
vervanging beschikbaar komen, blijven/worden ons eigendom.  

 
8.3 De plaats van uitvoering van de correcte nakoming achteraf is 

de oorspronkelijk overeengekomen plaats van levering, waar 
wij het Product voor afhaling of verzending gereed hebben 
gemaakt. In de gevallen als vernoemd onder artikel 6.1 is de 
plaats van uitvoering van de correcte nakoming achteraf de 
plaats van de voltooide montage, installatie of inbedrijfstelling 
van het Product. De koper kan geen aanspraak maken op de 
kosten die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het 
bijzonder de kosten van vervoer, tolheffing, arbeids- en 
materiaalkosten, indien deze kosten ontstaan doordat het 
Product later naar een andere plaats is gebracht dan 
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oorspronkelijk voor levering was overeengekomen. De kosten 
voor montage en verwijdering van het Product zijn eveneens 
uitgesloten, behalve en voor zover de montage, installatie of 
inbedrijfstelling van het Product door ons overeenkomstig artikel 
6.1 is uitgevoerd. Wij zijn gerechtigd om eventuele extra kosten 
aan de koper in rekening te brengen. De koper kan deze kosten 
slechts vorderen in het kader van een schadevergoeding als 
bedoeld in artikel 9. 

 
8.4  Bij definitieve mislukking van correcte nakoming achteraf heeft 

de koper het recht om de koopprijs te verlagen of het betreffende 
contract te ontbinden, tenzij de definitieve mislukking van correcte 
nakoming achteraf, gezien de specifieke aard of het geringe 
belang ervan, deze ontbinding en de rechtsgevolgen ervan niet 
rechtvaardigt.  

 
8.5 De koper heeft geen rechten voor wat betreft gebreken in geval 

van natuurlijke slijtage of schade door verkeerd gebruik, 
verkeerde opslag of het niet in acht nemen van de montage- of 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant na de overdracht van het 
risico. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden aan of andere 
manipulatie van het Product, tenzij de koper kan bewijzen dat de 
gebreken waarover hij reclameert niet door deze werkzaamheden 
of manipulatie veroorzaakt zijn. 

 
8.6 De in redelijkheid gemaakte kosten van ongerechtvaardigde 

klachten over gebreken zijn voor rekening van de koper. 
Hetzelfde geldt indien wij ten onrechte rechten verlenen met 
betrekking tot gebreken, hoewel wij daartoe niet verplicht zijn. 

 
8.7 Als er wordt gereclameerd vanwege gebrekkig lichtgevoelig 

materiaal, dan is de koper verplicht om ons naast de nummers 
van de leveringsbon en factuur ook het emulsienummer van de 
emulsie te vermelden.  

 
8.8 Verdere rechten met betrekking tot gebreken van welke aard dan 

ook zijn hierbij uitgesloten, onder voorbehoud van eventuele 
schadeclaims binnen de grenzen van artikel 9. Als het Product als 
gebruikt product wordt verkocht, dan zijn alle rechten met 
betrekking tot gebreken uitgesloten, met uitzondering van 
schadevergoedingsclaims binnen de grenzen van artikel 9. 
 

9. Aansprakelijkheid  
 

9.1  Behoudens het bepaalde in artikel 9.3 zijn wij in geen geval, al 
dan niet op grond van een contract, onrechtmatige daad, 
schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, 
aansprakelijk voor winstderving, te verwachten besparingen, 
inkomsten, zaken, verlies of corruptie van gegevens, 
gebruiksderving, verlies van goodwill, vertragingsschade of welke 
indirecte of gevolgschade dan ook. 

9.2  Behoudens het bepaalde in artikel 9.1 en 9.3 is onze totale 
aansprakelijkheid, hetzij contractueel, op grond van 
onrechtmatige daad of door een schending van wettelijke 
verplichtingen of anderszins, beperkt tot de door de koper 
betaalde of te betalen nettoprijs voor het Product dat/de 
Producten die het verlies of de schade heeft veroorzaakt. 

9.3 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen worden niet 
geacht onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken (i) met 
betrekking tot enig verlies of schade veroorzaakt door onze 
(bedrijfsleiding), opzet of bewuste roekeloosheid of indien het 
anders niet toegestaan zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te 
sluiten of te beperken onder de toepasselijke wetgeving. 

9.4 Een vordering verjaart na het verstrijken van twee jaar na het 
ontstaan van de vordering en na het tijdstip waarop de koper 
kennis heeft gekregen van de omstandigheden die aan de 
vordering ten grondslag liggen. Ongeacht het medeweten van de 
koper verjaart de vordering drie jaar na de schadeveroorzakende 
gebeurtenis. Vorderingen tot schadevergoeding als gevolg van 
gebreken verjaren overeenkomstig artikel 8.1. 

 
9.5 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit 

artikel 9 geldt ook ten gunste van onze gelieerde ondernemingen, 

agenten, leveranciers en alle derde partijen die wij gebruiken in 
verband met de uitvoering van het desbetreffende contract.  

 
10. Eigendomsvoorbehoud 
 
10.1 Het geleverde Product blijft ons eigendom tot de volledige 

betaling van al onze vorderingen op de koper uit hoofde van de 
lopende zakenrelatie ("Artikelen onder 
Eigendomsvoorbehoud "). Indien in het kader van de 
zakelijke relaties een rekening-courant bestaat, behouden wij 
ons hierbij het eigendom van het geleverde Product voor tot de 
ontvangst van alle betalingen op basis van erkende schulden. 

 
10.2 De koper is slechts bevoegd om in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening over de Artikelen onder 
Eigendomsvoorbehoud te beschikken, indien gegarandeerd is 
dat de daaruit voortvloeiende vorderingen op ons overgaan.  

 
10.3  Na ontbinding van het contract, en ongeacht onze andere 

rechten, hebben wij het recht om de Artikelen onder 
Eigendomsvoorbehoud terug te nemen van de koper en de 
bedrijfsruimte van de koper voor dit doel te betreden tijdens de 
gewone kantooruren. Na afhaling en na voorafgaande 
waarschuwing hebben wij het recht om de waarde van de 
Artikelen onder Eigendomsvoorbehoud te gelde te maken, 
indien van toepassing. De opbrengst van deze tegeldemaking 
wordt verrekend met de verplichtingen van de koper, 
verminderd met de redelijke kosten van de tegeldemaking. 

 
10.4 De koper zal de Artikelen onder Eigendomsvoorbehoud met 

zorg behandelen, voor zijn rekening laten onderhouden en naar 
behoren verzekeren. De besteller dient ons onmiddellijk op de 
hoogte te stellen van de toegang van derden tot of vorderingen 
op de Artikelen onder Eigendomsvoorbehoud of de aan ons 
overgedragen vorderingen (bijv. beslag).  

 
10.5 Elke ombouw of herconfiguratie van de Artikelen onder 

Eigendomsvoorbehoud door de koper zal namens ons 
plaatsvinden. Indien dit gebeurt met externe objecten die niet 
van ons zijn, of als de Artikelen onder Eigendomsvoorbehoud 
onafscheidelijk met dergelijke externe zaken worden vermengd 
of samengevoegd, verwerven wij het mede-eigendom van het 
nieuwe object in verhouding tot de waarde van de Artikelen 
onder Eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de externe 
objecten. Bovendien geldt voor het nieuwe object hetzelfde als 
voor de Artikelen onder Eigendomsvoorbehoud. Als de 
samenvoeging zodanig plaatsvindt dat het object van de koper 
als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan draagt de koper 
het evenredige mede-eigendom aan ons over. 

 
10.6 Als het in dit artikel 10 overeengekomen eigendomsvoorbehoud 

bij verkopen naar het buitenland verdere maatregelen vereist 
om het in werking te laten treden (bijv. registratie), dan dient de 
koper deze maatregelen onmiddellijk te nemen. Als bij 
dergelijke verkopen het in dit artikel 10 overeengekomen 
eigendomsvoorbehoud volgens het plaatselijke recht niet met 
dezelfde werking als in het Nederlandse recht is toegestaan, 
maar er andere zekerheidsrechten ten gunste van de verkoper 
bestaan, dan zijn wij bevoegd al deze rechten uit te oefenen. 
De koper zal zijn medewerking verlenen aan dergelijke door 
ons te nemen maatregelen ter bescherming van onze 
eigendomsrechten of andere rechten op de Artikelen onder 
Eigendomsvoorbehoud ter vervanging van onze 
eigendomsrechten. 

 
11. Beëindiging van het contract en lopende leveringsrelaties 
 
11.1  We mogen het contract en/of onze lopende 

leveringsbetrekkingen met onmiddellijke ingang ontbinden door 
schriftelijke kennisgeving aan de koper, indien (a) de koper een 
faillissement of een surseance van betaling aanvraagt, b) indien 
de koper failliet wordt verklaard of aan de koper surseance van 
betaling wordt verleend, c) in geval van elke gebeurtenis die 
analoog is aan de onder a) of b) bedoelde gebeurtenissen zich 
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ten aanzien van de koper voordoet naar het recht van het 
rechtsgebied waar de koper zijn hoofdvestiging heeft, d) als een 
conservatoir beslag ofexecutoriaal beslag wordt geheven op een 
substantieel deel van het vermogen van de koper en, in geval van 
een conservatoir beslag niet binnen 30 dagen wordt vrijgegeven 
of kwijtgescholden, (e) als de koper in onderhandeling treedt met 
een of meerdere schuldeisers of andere maatregelen neemt met 
het oog op een algemene herziening of herschikking van zijn 
schuldenlast, (f) indien wij niet in staat zijn om ons te verzekeren 
tegen oninbaarheidsverliezen bij leveringen aan de koper, met 
een redelijk dekkingsplafond tegen normale marktconforme 
condities en tegen een redelijke kostprijs, of een bestaande 
verzekering voor oninbare vorderingen vervalt of mislukt; g) als 
de koper herhaaldelijk, behalve in geringe mate, in gebreke blijft, 
of h) de koper een andere contractuele verplichting niet is 
nagekomen, maar pas nadat een respijttermijn voor het herstel 
van een dergelijke niet-nakoming tevergeefs is verstreken of een 
waarschuwing is genegeerd, tenzij, bij wijze van uitzondering, een 
dergelijke respijttermijn of waarschuwing niet nodig is, met name 
gelet op de ernst van de niet-nakoming van het contract of andere 
bijzondere omstandigheden. 

 
11.2 De koper kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of 

schadeloosstelling op grond van de beëindiging van het contract 
of onze lopende leveringsbetrekkingen. Dit doet geen afbreuk aan 
vorderingen tot schadevergoeding wegens contractbreuk op 
grond van artikel 9.  

 
12. Naleving van de regelgeving, uitvoer en verwijdering 
 
12.1 De koper dient zich te houden aan alle relevante wettelijke 

voorschriften, reglementaire vereisten, rechterlijke uitspraken en 
regelgevende maatregelen/orders, in het bijzonder alle relevante 
exportcontrole en import- en exportregels van de EU en de VS. 
De koper dient onverwijld alle noodzakelijke goedkeuringen, 
vergunningen en licenties te verkrijgen, in het bijzonder de 
goedkeuringen, vergunningen en licenties die nodig zijn om het 
Product te importeren, exporteren, door te verkopen of te 
gebruiken. 

 
12.2 De koper zal alle instructies en waarschuwingen in acht nemen 

die hem ter beschikking worden gesteld met betrekking tot de 
werking, het gebruik en de verwijdering van het Product. 

 
12.3 Als de koper zijn verplichtingen op grond van artikel 12.1 of 12.2 

niet nakomt, vrijwaart dit ons voor alle aanspraken van derden. 
Wij kunnen de levering aan de koper tegenhouden indien wij 
redenen hebben om aan te nemen dat de koper zijn 
verplichtingen op grond van artikel 12.1 of 12.2 niet nakomt of 
indien niet alle noodzakelijke toestemmingen, vergunningen of 
licenties zijn verkregen en dit niet te wijten is aan onze schuld of 
verantwoordelijkheid. 

 
12.4 Tot de verantwoordelijkheid van de koper behoort ook een 

behoorlijke afvalverwijdering van het Product. Indien wij daartoe 
door dwingende wettelijke voorschriften zijn gehouden, zullen wij 
het door ons vervaardigde Product op verzoek van de koper 
terugnemen voor verwijdering. De hieruit voortvloeiende 
redelijkerwijs gemaakte kosten zijn voor rekening van de koper. 

 
13. Vertrouwelijke informatie 
 

Voor zover wij bedrijfsgeheimen, eigendoms- of andere 
vertrouwelijke informatie aan de koper onthullen, mag hij deze 
informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor de informatie 
door ons wordt onthuld. De koper zal deze informatie niet aan 
derden verstrekken. De koper zal de nodige maatregelen nemen 
om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang door derden. 

 
14. Slotbepalingen 
 
14.1 De koper zal zijn rechten en verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, 

niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke 

toestemming. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen 
overdragen, in het bijzonder aan onze groepsmaatschappijenin 
de zin van artikel 2:24b van het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek. 

  
14.2 De plaats van uitvoering is Tilburg, Nederland.  
 
14.3  Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met het 

contract of onze lopende leveringsbetrekkingen zijn 
onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde 
rechtbank van Zeeland-West-Brabant, Nederland.  

 
14.4  Op het contract en onze lopende leveringsrelaties is 

Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Contracts 
for the International Sales of Goods, CISG) is uitgesloten.  

 
14.5 De eventuele ineffectiviteit van afzonderlijke bepalingen van 

deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de 
overige bepalingen. 

 
*** 


