
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALLMEDICS BVBA 
Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en alle producten geleverd door Allmedics bvba (“Verkoper”) aan de op de voorzijde 
van de bestelling vermelde entiteit (“Koper”), behoudens enige andersluidende schriftelijke overeenkomst: 
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AANVAARDING EN VOLLEDIGE OVEREENKOMST - De bestelling van de Koper is enkel bindend na schriftelijke aanvaarding door de rechtgeldige 
vertegenwoordiger(s) van Verkoper. Enkel de hierin vermelde verkoopvoorwaarden zijn geldig. Samen met de informatie op de keerzijde vormen ze de 
volledige overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen de partijen en kunnen ze niet worden aangepast of gewijzigd, behoudens door middel van een 
door elke partij naar behoren uitgevoerde schriftelijke aanvaarding van aanpassing of wijziging. De partijen komen overeen dat er met betrekking tot de 
in het kader van de onderhavige Overeenkomst verkochte producten tussen de partijen geen mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen 
of garanties (met inbegrip van deze die expliciet of impliciet voortspruiten uit vroegere transacties) bestaan, behoudens de hierin vermelde gevallen. 
De voorwaarden die staan vermeld in de correspondentie van de Koper aan de Verkoper of als bijlage bij deze correspondentie zijn gevoegd, met 
inbegrip van - maar niet beperkt tot - de aankooporders van de Koper waarvan de voorwaarden hierbij worden verworpen, zijn geenszins toepasbaar 
op de onderhavige voorwaarden en in geen enkel geval zullen deze voorwaarden van de Koper of andere voorwaarden als geldige uitzonderingen op 
de bepalingen van de onderhavige voorwaarden worden beschouwd. De onderhavige voorwaarden hebben voorrang op alle handelsgebruiken en 
vroegere prestaties. Deze handelsgebruiken en vroegere prestaties zullen niet voor interpretatie van de onderhavige voorwaarden worden gebruikt. 

VERZENDING - De verzendingsdata zijn slechts bij benadering aangegeven en zijn niet gegarandeerd. De Verkoper zal alles in het werk stellen om de 
verzending overeenkomstig de planning uit te voeren en is gerechtigd deelzendingen uit te voeren. De Verkoper zal niet aansprakelijk worden gesteld 
voor verlies of schade ten gevolge van een laattijdige levering.  

UITVOER - Indien de bestelde producten vanuit het land van de Verkoper dienen te worden geëxporteerd, zijn de vermelde verzenddata afhankelijk 
van de ontvangst van alle benodigde exportdocumenten en -toelatingen. Ongeacht de uiteindelijke bestemming zijn de vermelde prijzen gebaseerd op 
verpakkingen voor binnenlandse verzendingen tenzij schriftelijk anders is bedongen. Ingeval van export van de producten stemt de Koper ermee in de 
Verkoper vóór de verzending schriftelijk de uiteindelijke bestemming en identiteit van de eindgebruiker mee te delen. De Verkoper behoudt zich het 
recht voor om een bestelling te weigeren of om te weigeren die uit te voeren, en om een onder deze overeenkomst geplaatste bestelling te annuleren, 
indien de Verkoper naar eigen goeddunken vaststelt dat het aanvaarden van de bestelling of het verrichten van de met de bestelling verband 
houdende transactie strijdig zou kunnen zijn met een geldende wet of verordening van de Verenigde Staten of een andere overheid en/of het 
standpunt van de Verkoper. De Koper gaat akkoord dat een dergelijke weigering of annulering van een bestelling of de beëindiging van de 
overeenkomst door de Verkoper, zoals hierboven omschreven, niet een niet-nakoming van de verplichtingen van de Verkoper krachtens deze 
overeenkomst zal betekenen, en de Koper ziet hierbij af van alle vorderingen op de Verkoper wegens schade, kosten of onkosten, inclusief doch niet 
beperkt tot vorderingen van derden, eventuele winstderving, gederfde handel, verlies van of schade aan goodwill en/of soortgelijke schade, verlies van 
verwachte besparingen, of vermeerderde kosten of wegens indirecte of bijzondere schade of gevolgschade, of zuiver economisch verlies, kosten, 
gevorderde schadevergoedingen, lasten of onkosten hoe die ook tot stand mogen komen, die de Koper kan oplopen wegens de weigering of 
annulering van een bestelling of de beëindiging van deze overeenkomst. 

PRIJZEN - De vermelde prijzen, tenzij anders schriftelijk vermeld, zijn exclusief verkoopstaksen, gebruikstaksen, accijnzen, BTW en andere 
soortgelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De Koper dient deze belastingen rechtstreeks te betalen indien de wet dit toestaat 
of aan de Verkoper terugbetalen indien de Verkoper deze dient te betalen. De Koper zal op verzoek een bewijs van vrijstelling van belastingen of een 
bewijs van betaling van belastingen bezorgen. De vermelde prijs is gebaseerd op de kosten van grondstoffen, loontarieven, verzendkosten, 
vrachtkosten, verzekeringspremies, loskosten en losrechten, spoorkosten en afhaal- en bestelkosten die van toepassing zijn op de datum waarop een 
overeenkoms, aanvaarding, bevestiging, offerte of prijsopgave wordt opgemaakt. Een verhoging van deze kosten na deze datum en vóór de uitvoering 
van de Overeenkomst komt ten laste van de Koper. 

BETALING – De standaard betalingstermijn is netto 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum. Indien binnen deze termijn geen betaling is uitgevoerd, 
behoudt de Verkoper zich het recht voor op kosten van de Koper en vóór de verzending betaling op te eisen of de uitgifte van een voor de Verkoper 
bevredigende onherroepelijke kredietbrief te eisen. Op alle op de vervaldag niet betaalde bedragen zal vanaf de verzendingsdatum tot de datum van 
betaling op dagelijkse basis een jaarlijkse rente van 12% of de hoogste wettelijk toegelaten rentevoet (de laagste rentevoet van deze twee mogelijke 
rentevoeten zal worden toegepast) worden aangerekend. Indien er een geschil bestaat met betrekking tot het feit of de producten wel conform de 
Overeenkomst zijn en of de Verkoper een verplichting niet naar behoren zou hebben uitgevoerd, verplicht de Koper er zich toe ondanks het bestaan van 
een dergelijk geschil geen enkele verschuldigde betaling in te houden en alle verschuldigde bedragen op de vervaldag aan de Verkoper te betalen. In geval 
van een geschil zijn de mogelijkheden van de Koper beperkt tot het instellen van een vordering tegen de Verkoper met het oog op de terugbetaling van de 
volledige door de Koper uitgevoerde betaling of van een gedeelte van een dergelijke betaling waarop het geschil betrekking heeft. 

SOLVABILITEIT - De bestelling van de Koper wordt beschouwd als een verklaring van de Koper dat hij solvabel is en in staat de bestelde producten 
te betalen. Indien de Koper op de vervaldag geen betalingen heeft uitgevoerd, of indien er door de Koper of tegen de Koper stappen betreffende een 
faillissement of insolvabiliteit (waaronder gerechtelijke acties) zijn ondernomen of indien de Koper een akte van overdracht of cessie ten voordele van 
schuldeisers tekent, zal de Koper worden geacht in gebreke te zijn en heeft de Verkoper het recht zijn verplichtingen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de Koper onmiddellijk te beëindigen. In dit geval zullen de hieronder vermelde bepalingen betreffende de beëindiging van de 
overeenkomst worden toegepast. 

ANNULATIE - Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Verkoper kunnen er geen producten worden teruggezonden. Bij de Verkoper 
geplaatste en door de Verkoper aanvaarde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd tenzij de Verkoper vóór de verzending zijn schriftelijke 
toestemming verleent en de Koper instemt met de annulatiekosten van de Verkoper die de Verkoper tegen alle kosten en verliezen zullen beschermen. 
De Verkoper behoudt zich het recht voor elke in het kader van de onderhavige Overeenkomst afgesloten verkoop zonder aansprakelijkheid tegenover 
de Koper (behoudens de terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen) te annuleren indien de productie of verkoop van de producten 
technisch of economisch onmogelijk wordt of is geworden. 

PRODUCTIE - De Verkoper behoudt zich het recht voor zonder enige verplichting tegenover de Koper de productie van de overeenkomstig deze 
verkoopsvoorwaarden verkochte producten te onderbreken en/of het ontwerp en/of de samenstelling ervan aan te passen of te wijzigen. 

RECHTSPRAAK EN GESCHILLEN - Deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het recht van het rechtsgebied waar de Verkoper zijn 
domicilie heeft, met uitsluiting van de toepassing van het Weense Verdrag aangaande de verkoop van goederen. Alle uit deze verkoopsvoorwaarden 
voortvloeiende geschillen zullen als volgt worden beslecht: 

- Voor overeenkomsten met Kopers gevestigd in het rechtsgebied van de Verkoper zal elk bezwaar of geschil of elke onenigheid uitsluitend 
door de rechtbanken van het rechtsgebied van de Verkoper worden beslecht; en 

- Voor overeenkomsten met alle overige Kopers zal elk bezwaar of geschil of elke onenigheid uitsluitend overeenkomstig het Reglement 
voor Verzoening en Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meer arbiters worden beslecht. De arbitrage vindt 
plaats in Brussel, België, het arbitragegeding zal in het Engels worden gevoerd, en de arbitrage is definitief en bindend voor de partijen. 

CONTROLE - Alle producten dienen binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst te worden geïnspecteerd. Indien er schade wordt vastgesteld dient 
een claim te worden ingediend bij de vervoerder. Een volledig rapport van de schade dient te worden doorgestuurd naar de Verkoper die dan voor de 
herstel of vervanging kan zorgen. Het niet naleven van deze voorschriften door de Koper leidt ertoe dat de Koper bij de Verkoper geen vordering voor 
zichtbare schade aan de producten meer kan indienen.  
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EIGENDOM EN RISICO - De producten blijven uitdrukkelijk eigendom van de Verkoper tot de Verkoper de volledige betaling van de Koper heeft 
ontvangen. In afwachting van de ontvangst door de Verkoper van de volledige betaling zal de Koper de producten op zo’n manier opslaan zodat ze in 
dezelfde staat als bij de levering bewaard blijven, op elk moment als zijnde de eigendom van de Verkoper kunnen worden geïdentificeerd en 
gescheiden van andere goederen van de Verkoper opgeslagen liggen. Niettegenstaande deze bepaling wordt het risico van de producten bij de 
levering op de Koper overgedragen. 

GARANTIE - Alle producten die de Verkoper produceert, zijn gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal en productie en stemmen overeen met de 
eventuele op de keerzijde van dit document vermelde specificaties, op voorwaarde dat de producten zijn betaald en correct zijn geïnstalleerd, gebruikt 
en onderhouden. Indien er geen specificaties zijn vermeld, garandeert de Verkoper dat de producten overeenstemmen met de bestaande, door de 
Verkoper gepubliceerde specificaties. De garantieperiode bedraagt twaalf maanden vanaf de levering aan de Koper. Echter voor implantaat 
gerelateerde producten is een verlengde garantieperiode van toepassing, volgens de specificaties van de fabrikant. De garantie geldt niet voor 
producten of onderdelen die zijn geproduceerd door bedrijven die niet behoren tot de groep van vennootschappen van de Verkoper, of voor producten 
die verkeerd zijn gebruikt of geïnstalleerd of corrosie vertonen of voor producten die door niet-erkende personen zijn gedemonteerd, gewijzigd of 
hersteld. De Koper dient de Verkoper binnen de garantieperiode schriftelijk van het defect op de hoogte te brengen. De aansprakelijkheid van de 
Verkoper is uitsluitend beperkt tot het herstel of aanpassing van met dit doel naar de fabriek van de Verkoper teruggezonden producten, met inbegrip 
van vervanging van defecte onderdelen, of, naar keuze van de Verkoper, de terugbetaling aan de Koper van de aankoopprijs van het defecte product. 
De kosten voor verpakking, kisten en transport naar en van de fabriek van de Verkoper vallen ten laste van de Koper. Op verzoek van de Koper zal de 
Verkoper binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijke doen om de garantie in de vestiging van de Koper uit te voeren, op voorwaarde dat de 
Koper de op dat moment geldende tarieven van de Verkoper voor herstelling op verplaatsing en de daarbij horende reis- en verblijfkosten betaalt. 
Indien een defect is veroorzaakt door een verkeerde installatie, een foutief onderhoud of gebruik of abnormale gebruiksomstandigheden, zal het 
herstel tegen de normale tarieven worden uitgevoerd. 

Procedure in geval van gebreken: 

A. De Koper dient de Verkoper binnen de garantieperiode schriftelijk van het defect op de hoogte te brengen onder vermelding van het modelnummer 
van het product, het serienummer en de aard van het defect. Na ontvangst van deze informatie zal de Koper gegevens ontvangen met betrekking tot 
de herstelling of de verzending. 

B. Na ontvangst van de verzendingsinstructies van de Verkoper verzendt de Koper het product met voorafbetaling van de verzendingskosten. Indien 
het product of het defect niet door de garantie wordt gedekt, zal vóór aanvang van de werkzaamheden een schatting van de kosten worden bezorgd. 

DE VERKOPER WIJST ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, ZOALS GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE VERKOPER WIJST TEVENS ALLE GARANTIES MET BETREKKING 
TOT GELEVERDE BIJKOMENDE DIENSTEN AF. 

VERONTREINIGING - Voor zover hij nalatig is, gaat de Koper akkoord om de Verkoper schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle 
verlies, schade, onkosten, vorderingen en eventuele andere kosten of aanspraken (inclusief doch niet beperkt tot wettelijk bepaalde 
schadevergoedingen en boeten, reinigingskosten of andere kosten voor het oplossen of beheersen van de betreffende verontreiniging of wettelijke, 
technische of andere beroepskosten) die voortvloeien uit de verontreiniging, de besmetting of een ander verlies of andere schade aan het milieu of 
natuurlijke rijkdommen die een gevolg zijn van de aanwezigheid van goederen of diensten die door de Verkoper in het kader van de 
verkoopovereenkomst zijn geleverd, ongeacht de oorzaak. 

VERTROUWELIJKHEID - De Koper stemt ermee in dat alle tekeningen, afdrukken en ander technisch materiaal die de Verkoper aan de Koper levert 
en hetzij door de Verkoper hetzij door in het kader van een overeenkomst voor de Verkoper werkende derde partijen zijn opgemaakt, gegevens 
bevatten die voor de Verkoper of in het kader van een overeenkomst voor de Verkoper werkende derde partijen handelsgeheimen en vertrouwelijke 
know-how van commerciële waarde vormen. De Koper stemt ermee in (a) dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen, (b) dergelijke informatie 
niet mee te delen aan welke andere persoon, bedrijfsafdeling of andere entiteit ook, tenzij in de gevallen waarin door een bevel van een rechtbank of 
een andere wettelijke bepaling of maatregel deze openbaarmaking wordt geëist, waarbij de Koper de Verkoper voorafgaandelijk schriftelijk van deze 
openbaarmaking op de hoogte zal brengen, (c) dergelijke informatie uitsluitend voor in het kader van de onderhavige overeenkomst geleverde 
producten te gebruiken en (d) dergelijke informatie zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper niet te verkopen, 
leasen, uitlenen of het gebruik ervan toe te laten aan welke andere persoon, bedrijfsafdeling of andere entiteit ook en voor welk doel ook. Geen enkele 
hierin vervatte informatie vormt een beperking voor het gebruik van informatie die voor het grote publiek beschikbaar is of door een bevel van een 
rechtbank door de Koper openbaar is gemaakt. De Koper stemt ermee in de Verkoper elke schade te vergoeden die door een schending van deze 
bepaling door de Koper is veroorzaakt.  

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - Alle patenten, copyrights, ontwerpen, tekeningen en andere technische of commerciële informatie met 
betrekking tot de producten, met inbegrip van door de Verkoper in het kader van een voorstel, een offerte of de overeenkomst geleverde software, 
alsmede de intellectuele eigendomsrechten die door de Verkoper daarin zijn vermeld of vóór of tijdens de opmaak van het voorstel of de offerte of 
tijdens de opmaak van de overeenkomst zijn verkregen, zijn en blijven de uitsluitende eigendom van de Verkoper. 

Indien met betrekking tot een aan de Koper geleverd product een vordering, geding of procedure wegens schending van intellectuele 
eigendomsrechten wordt ingesteld of naar de mening van de Verkoper zou kunnen worden ingesteld, heeft  de Verkoper naar eigen keuze en op eigen 
kosten (i) het recht  om de Koper toe te staan het product te gebruiken, leasen of verkopen, (ii) het product vervangen, (iii) het product wijzigen of (iv) 
het product terugnemen en de door de Koper betaalde aankoopprijs, verminderd met een redelijk bedrag voor gebruik, schade of in onbruik geraakt 
karakter van het product, terugbetalen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor inbreuken die voortvloeien uit het combineren van producten of het 
gebruik van een product tijdens de uitvoering van een proces. De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper tegenover de Koper zal in geen geval 
groter zijn dan de aankoopprijs die is betaald voor het product waarvoor een inbreuk zou zijn gepleegd. De Koper stemt ermee in om op zijn kosten de 
Verkoper te beschermen en te verdedigen tegen elke vordering met betrekking tot een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht die zou ontstaan 
op basis van de ontwerpen, specificaties of handleidingen van de Koper, en de Verkoper te vrijwaren voor schade, kosten en uitgaven die bij een 
dergelijke vordering zouden worden toegewezen. 

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING - De Koper stemt ermee in de Verkoper (en zijn handelsagenten, vertegenwoordigers, bedienden, 
managers en directeuren, verwante bedrijven, opvolgers, rechtverkrijgenden en klanten) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle 
vorderingen, eisen, rechtsprocedures, schade en aansprakelijkheidseisen (met inbegrip van gerechtelijke kosten en bijkomstige en gevolgschade) die 
voortvloeien uit verwondingen (met inbegrip van een overlijden) aan personen of schade aan een eigendom die een gevolg zijn van een handeling of 
nalatigheid van de Koper, zijn handelsagenten, bedienden of onderaannemers.  
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BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - BEHALVE INGEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG OF EEN NIET-NAKOMING VAN EEN 
VERPLICHTING DIE GEACHT WORDT EEN WEZENLIJKE VERPLICHTING KRACHTENS DE OVEREENKOMST TE ZIJN, ZAL DE VERKOPER 
GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DEZE OVEREENKOMST, EN GEEN VORDERING 
KAN HOE DAN OOK TEGEN DE VERKOPER WORDEN INGESTELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER ZAL IN ELK GEVAL NIET 
GROTER ZIJN DAN DE OVEREENGEKOMEN PRIJS. DE VERKOPER ZAL IN ELK GEVAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BIJKOMENDE, 
INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ONGEACHT OF HIJ OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN 
DIE SCHADE. 

VERKOPER KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE GEVOLGEN VAN GEBRUIK VAN DE BIJ ALLMEDICS 
AANGEKOCHTE MEDISCHE INSTRUMENTEN EN TOESTELLEN BUITEN DE DAARVOOR FORMEEL GEÏNDICEERDE TOEPASSINGEN EN 
VAKGEBIEDEN (“OFF-LABEL USE”). ZO IS BIJVOORBEELD DE “INTRA-LOCK INTRASPIN L-PRF CENTRIFUGE” GEÏNDICEERD VOOR 
DENTALE, ORALE EN MAXILLOFACIALE TOEPASSINGEN. EVENTUEEL OFF-LABEL GEBRUIK GEBEURT ONDER VOLLEDIGE EN 
UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ARTS.    

BIJ HET UITVOEREN VAN HANDELINGEN GEKOPPELD AAN DE TOEPASSING EN GEBRUIK VAN DE MEDISCHE INSTRUMENTEN EN 
TOESTELLEN DIENT DE KOPER REKENING TE HOUDEN MET DE NATIONALE WETGEVING IN HET LAND VAN TOEPASSING MET 
BETREKKING TOT BEVOEGDE PERSONEN VOOR HET UITVOEREN VAN DIE HANDELINGEN, ZOALS BIJVOORBEELD – MAAR NIET 
BEPERKT TOT - HET UITVOEREN VAN BLOEDAFNAMES BIJ PATIENTEN VOOR TOEPASSING VAN EEN “L-PRF” BEHANDELING. VERKOPER 
KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE OVERTREDINGEN VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVINGEN, 
WAAR KOPER ZELF VAN OP DE HOOGTE DIENT TE ZIJN. 

 

VERKLARING VAN AFSTAND – Het niet uitoefenen of niet tijdig uitoefenen door de Verkoper van rechten, bevoegdheden of voorrechten in het kader 
van de onderhavige overeenkomst geldt nooit als verklaring van afstand. Evenmin sluit een afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een recht, 
bevoegdheid of voorrecht in het kader van deze overeenkomst een toekomstige uitoefening van hetzelfde recht, dezelfde bevoegdheid of hetzelfde 
voorrecht uit.  

GELDIGHEID VAN DE BEPALINGEN - Mocht een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze verkoopvoorwaarden als ongeldig, nietig of 
anderszins niet afdwingbaar worden bevonden, blijft het resterende gedeelte of blijven de resterende gedeeltes van de betreffende bepaling en/of 
blijven de andere bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.  

OPSCHORTING - Indien de Koper op de vervaldag geen betaling heeft uitgevoerd of welke van zijn andere verplichtingen ook in het kader 
van de onderhavige overeenkomst niet tijdig nakomt, zal de Verkoper het recht hebben de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten 
tot de betaling of de verplichting is uitgevoerd. 

BEËINDIGING - De Verkoper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de Koper één of meerdere van zijn in het kader van de 
onderhavige Overeenkomst bepaalde verplichtingen niet nakomt en deze niet-naleving niet binnen achtentwintig (28) kalenderdagen na 
ontvangst van een door de Verkoper verzonden kennisgeving betreffende de niet-naleving rechtzet of indien de Koper failliet gaat, onder 
het beheer van een curator of onder bewind wordt geplaatst of een vrijwillige overeenkomst met één van zijn schuldeisers aangaat. Elke 
beëindiging van de Overeenkomst op grond van deze bepalingen wordt van kracht door betekening van een schriftelijke kennisgeving van 
beëindiging aan de andere partij. Bij de beëindiging om welke reden ook heeft de Verkoper het recht om alle verdere leveringen in het 
kader van de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de Koper op te schorten. Binnen veertien (14) dagen 
na een dergelijke kennisgeving van beëindiging om welke reden ook dient de Koper volgende betalingen aan de Verkoper uit te voeren:  

- Het uitstaande saldo van de prijs van de Overeenkomst voor geleverde producten en voor op het moment van de beëindiging leverklare 
producten, 

- De kosten die de Verkoper tot op de datum van de kennisgeving van de beëindiging heeft opgelopen of gemaakt bij werkzaamheden 
aan producten die op het moment van de kennisgeving van de beëindiging nog niet verzendingsklaar zijn, vermeerderd met een 
redelijke marge waarover de partijen het eens dienen te worden, maar die niet minder dan 15% zal bedragen, en 

- De kosten die de Verkoper redelijkerwijs door de beëindiging heeft opgelopen. 

Deze verplichting is evenwel niet van toepassing op defecte producten of producten met uitgestelde levering waarvoor de Koper de overeenkomst 
heeft beëindigd ten gevolge van het ononderbroken in gebreke blijven van de Verkoper om het defect of de vertraging op te lossen. 

OPSLAG - Indien de Koper binnen zeven (7) dagen na een kennisgeving dat de producten verzendingsklaar zijn, de producten niet in 
ontvangst neemt, heeft de Verkoper het recht om de producten namens de Koper en op kosten van de Koper op te slaan. Voor de Verkoper 
geldt in dit geval dat hij de producten in opslag aan de Koper heeft geleverd, waarbij de Verkoper op voorlegging van het ontvangstbewijs 
van het magazijn in plaats van een krachtens de onderhavige Overeenkomst vereiste vrachtbrief of gelijkaardig document het recht heeft op 
betaling. Het risico gaat bij de opslag op de Koper over, de eigendomsoverdracht vindt evenwel slechts overeenkomstig de voormelde 
eigendomsoverdrachtsbepaling plaats. 

AFWIJKINGEN - Tenzij in de overeenkomst anders wordt bepaald, kan er niets aan de Overeenkomst worden gewijzigd, tenzij de Verkoper 
en Koper hierover tot een schriftelijke overeenkomst komen. Indien een wijziging ertoe leidt dat de Verkoper voor de uitvoering van de 
Overeenkomst meer of minder kosten maakt of meer of minder tijd nodig heeft, zal de prijs van de Overeenkomst en/of de planning 
dienovereenkomstig worden aangepast. De Verkoper zal er niet toe worden verplicht een wijziging te aanvaarden indien de wijziging, met 
inbegrip van reeds uitgevoerde wijzigingen, de prijs van de Overeenkomst netto met meer dan 15% doet dalen of stijgen.  

ALGEMEEN - De in deze overeenkomst gebruikte titels zijn louter ter informatie en hebben op generlei wijze invloed op de betekenis of 
interpretatie van de onderhavige overeenkomst. 

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper heeft de Koper in het kader van deze overeenkomst niet het recht om zijn rechten 
af te staan en/of over te dragen of zijn verplichtingen te delegeren. 

De Koper garandeert dat de persoon die dit document ondertekend in zijn/haar naam, de nodige en wettelijke bevoegdheid heeft om de Koper te 
binden.   


