Algemene Verkoopsvoorwaarden – Producten & Diensten
1. DEFINITIES:
In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bedoeld met “Verkoper” S.A. JOUCOMATIC N.V., met “Koper” de persoon, de firma,
de vennootschap of de rechtspersoon die de bestelling plaatst, met “Goederen” de Goederen (met inbegrip van Software en
Documentatie zoals beschreven in Clausule 9) die zijn beschreven in de Verkopersbevestiging van de Bestelling, met “Diensten” de
Diensten zoals vermeld in de Verkopersbevestiging, met “Contract” de schriftelijke overeenkomst (met inbegrip van deze
Voorwaarden) tussen de Koper en de Verkoper voor het leveren van Goederen en/of Diensten, met “Contractprijs” de prijs die door de
Koper aan de Verkoper moet worden betaald voor de Goederen en/of Diensten en met “Filiaal van de Verkoper” iedere vennootschap
die op dat moment rechtstreeks of onrechtstreeks door de moedervennootschap van de Verkoper wordt gecontroleerd. Als bedoeld in
deze definitie wordt een vennootschap rechtstreeks gecontroleerd door of is een dochtervennootschap van een andere vennootschap
(andere vennootschappen) die minstens 50% van de aandelen bezit(ten) en stemrecht heeft (hebben) bij een algemene vergadering
van de eerst vermelde vennootschap. Een bepaalde vennootschap wordt onrechtstreeks gecontroleerd door een andere
vennootschap (andere vennootschappen) als er een reeks vennootschappen kan worden genoemd, beginnend met die vennootschap
(vennootschappen) en eindigend met de bepaalde vennootschap, die op een zodanige manier met elkaar verbonden zijn dat elke
vennootschap in de reeks rechtstreeks wordt gecontroleerd door een vennootschap of meerdere vennootschappen die vroeger in de
reeks voorkomen.
2. HET CONTRACT
2.1 Alle bestellingen moeten schriftelijk worden geplaatst en zijn onderworpen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Geen
enkele voorwaarde van de Koper en geen enkele voorstelling, garantie, waarborg of andere verklaring die niet in de Offerte of
Bevestiging van de Bestelling van de Verkoper vermeld is of waarmee de Verkoper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd, zal
voor de Verkoper bindend zijn.
2.2 Het Contract treedt pas in werking op de dag waarop de Koper de bestelling heeft aanvaard op het Bevestigingsformulier van de
Verkoper of op de dag waarop aan alle voorwaarden werd voldaan die voorafgaandelijk in het Contract werden vastgelegd, al
naargelang welke dag het laatst valt (de “Datum van Geldigheid”). Als de details van de Goederen of Diensten die in de offerte van de
Verkoper zijn beschreven, verschillen van die welke in de Bestellingsbevestiging zijn beschreven, zijn de laatste beschrijvingen van
toepassing.
2.3 Iedere wijziging of afwijking van het Contract is slechts geldig indien beide partijen er schriftelijk mee instemmen. De Verkoper
behoudt zich evenwel het recht om voor de levering kleine wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de Goederen, op
voorwaarde dat hierdoor noch de kwaliteit van de Goederen, noch de Contractprijs, noch de leveringsdatum nadelig beïnvloed worden.
3. GELDIGHEID VAN DE OFFERTE EN PRIJZEN
3.1 De offerte van de Verkoper kan worden aanvaard in de periode die in de offerte vermeld is of, als er geen periode wordt vermeld,
binnen dertig dagen na de datum van de offerte, tenzij de offerte vroeger wordt ingetrokken.
3.2 De prijzen zijn vast voor levering binnen de periode die is vermeld in de offerte van de Verkoper en zijn exclusief (a) Belasting op
de Toegevoegde Waarde en (b) alle gelijkaardige en andere belastingen, rechten, heffingen of andere gelijkaardige kosten die buiten
België in verband met de uitvoering van het Contract van toepassing zijn.
3.3 De prijzen (a) gelden voor Goederen die zijn geleverd Ex-works het verzendpunt van de Verkoper, exclusief transportkosten,
verzekering en transport en (b) behoudens andersluidende bepaling in de offerte van de Verkoper, exclusief verpakking. Wanneer de
Goederen moeten worden verpakt, zijn de verpakkingsmaterialen niet terugbetaalbaar.
4. BETALING
4.1 De betaling moet worden verricht: (a) volledig en zonder enige compensatie, tegeneis of inhouding (behalve indien en in de mate
dit wettelijk niet kan worden uitgesloten) en (b) in de munteenheid van de offerte van de Verkoper, binnen 30 dagen na factuurdatum,
behoudens andersluidende bepaling door de Financiële Afdeling van de Verkoper. De Goederen zullen worden gefactureerd nadat de
Koper ervan op de hoogte werd gebracht dat ze klaar zijn voor verzending. Diensten zullen maandelijks worden gefactureerd of bij
voltooiing van het werk als dat vroeger is. Onverminderd de andere rechten van de Verkoper, behoudt deze zich het recht voor om: (i)
voor niet-betaalde sommen interesten te vorderen van 4% bovenop de basisinteresten van Fortis Bank, Brussels (of hogere interesten
die door de van toepassing zijnde wet worden opgelegd) tijdens de achterstallige periode; (ii) de uitvoering van het Contract op te
schorten (met inbegrip van het tegenhouden van de verzending) wanneer de Koper nalaat overeenkomstig het Contract of volgens
een ander Contract verschuldigde som te betalen of wanneer de Verkoper redelijkerwijs van mening is dat de Koper lijkt na te laten de
betaling uit te voeren en (iii) op elk moment voor de betaling een waarborg te eisen die hij redelijk acht.
5. LEVERINGSTERMIJN
5.1 Behoudens andersluidende bepaling in de offerte van de Verkoper, beginnen alle termijnen voor de levering of voltooiing te lopen
vanaf de Datum van Geldigheid. Ze gelden enkel als ramingen die geen Contractuele verplichtingen met zich meebrengen.
5.2 Indien de Verkoper vertraging oploopt bij de uitvoering van zijn verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit Contract, of indien hij
verhinderd wordt deze uit te voeren en deze vertraging of die hinder te wijten is aan het optreden van een handeling of nalatigheid van
de Koper of zijn tussenpersonen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het nalaten om specificaties en/of volledig op maat gemaakte
werktekeningen en/of de informatie die de Verkoper redelijkerwijs nodig heeft om snel verder te kunnen gaan met zijn verplichtingen
volgens het Contract), zullen de leverings- en voltooiingstermijn alsmede de Contractprijs dienovereenkomstig worden aangepast.
5.3 Indien de levering een vertraging oploopt die is te wijten aan een handeling of nalatigheid van de Koper, of indien de Koper nalaat
de nodige instructies te geven voor de verzending van de Goederen nadat hem werd meegedeeld dat de Goederen klaar zijn voor
verzending, heeft de Verkoper het recht om de Goederen op kosten van de Koper in een geschikt magazijn onder te brengen.
Wanneer de Goederen in het magazijn worden ondergebracht, wordt de levering geacht te zijn uitgevoerd en zal het risico voor de
Goederen worden overgedragen op de Koper en zal de Koper de Verkoper betalen.
6. OVERMACHT
6.1 Het Contract (buiten de verplichting van de Koper om alle verschuldigde sommen overeenkomstig het Contract te betalen aan de
Verkoper) zal zonder enige verplichting worden opgeschort indien en in de mate dat de uitvoering ervan wordt verhinderd of vertraagd
door omstandigheden waarover de betrokken partij geen redelijke controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot: Overmacht,
oorlog, gewapend conflict of terroristische aanslag, ordeverstoring, brand, ontploffing, ongeval, overstroming, sabotage, beslissingen of
handelingen van de regering (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verbod van uitvoer of heruitvoer, de weigering om de nodige
uitvoervergunningen te verlenen of in te trekken) of werkproblemen, staking, lockout of gerechtelijk bevel. De Verkoper heeft geen
enkele verplichting om hardware, software, diensten of technologie te leveren tenzij en tot hij de nodige licenties of vergunningen heeft
ontvangen of in aanmerking komt voor algemene licenties of uitzonderingen op de van toepassing zijnde wetten op import- en
exportcontrole, regels, bevelen en vereisten, zoals ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (met inbegrip, zonder beperkingen, van
deze van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de jurisdictie waar de Verkoper is gevestigd of van waar de goederen worden
geleverd). Als om welke reden dan ook dergelijke licenties, vergunningen of goedkeuringen worden geweigerd of ingetrokken of als
dergelijke van toepassing zijnde wetten, regels, bevelen of vereisten wijzigen, waardoor de Verkoper verhinderd wordt het Contract uit
te voeren of waardoor, naar het redelijk oordeel van de Verkoper hij of zijn Filialen zouden blootgesteld worden aan een
aansprakelijkheidsrisico overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten, regels, bevelen of vereisten, dan zal de Verkoper, zonder
enige aansprakelijkheid in zijnen hoofde ontlast worden van alle verplichtingen die uit het Contract voortvloeien.
6.2 Als de uitvoering van een of andere verplichting door een van beide partijen door deze Clausule wordt vertraagd of verhinderd
gedurende meer dan 180 opeenvolgende kalenderdagen, kan elk van de partijen het op dat moment nog niet uitgevoerde deel van het
Contract zonder verplichtingen opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. De Koper is wel verplicht de redelijke
kosten van de werken in uitvoering en voor alle geleverde Goederen en verleende Diensten tot op de datum van beëindiging te
betalen. De Verkoper kan in termijnen leveren en in dat geval voor iedere levering een aparte factuur opmaken. Indien de Verkoper
nalaat een of meerdere termijnen te leveren, overeenkomstig de voorwaarden, heeft de Koper niet het recht het volledige Contract op
te zeggen of het als opgeschort te beschouwen.
7. INSPECTIE, TESTEN EN IJKING
7.1 De Goederen moeten door de Verkoper of de fabrikant worden gecontroleerd en, zo mogelijk, voor verzending worden
onderworpen aan de standaard testen van de Verkoper of fabrikant. Bijkomende testen of inspectie (met inbegrip van inspectie door
de Koper of zijn vertegenwoordiger of testen in het bijzijn van de Koper of zijn vertegenwoordiger en/of ijking) of het verstrekken van
testcertificaten en/of gedetailleerde testresultaten is onderworpen aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper. De
Verkoper behoudt zich het recht om daarvoor kosten aan te rekenen. Indien de Koper of diens verantwoordelijke deze testen, inspectie
en/of ijking niet bijwoont nadat hem zeven dagen op voorhand werd meegedeeld dat de Goederen daarvoor klaar zijn, zullen de
testen, inspectie en/of ijking doorgaan en beschouwd worden als zijnde uitgevoerd in aanwezigheid van de Koper of diens
verantwoordelijke. De verklaring van de Verkoper dat de Goederen de testen en/of inspectie hebben doorstaan en/of geijkt zijn,
volstaat.
7.2 Om geldig te zijn, moeten eisen in verband met een ontoereikende of foutieve levering binnen de veertien dagen na de levering
worden ingediend.
8. LEVERING, RISICO & EIGENDOMSTITEL
8.1 Behoudens andersluidende bepaling in het Contract, zullen de Goederen Franco (CPT) worden geleverd op de bestemming die in
het Contract is vermeld. Het vrachtgeld, de verpakking en het transport zullen worden aangerekend aan de standaard tarieven van de
Verkoper. Het risico voor verlies van of schade aan de Goederen zal op de Koper worden overgedragen bij levering, zoals hierboven
vermeld, en de Koper is verantwoordelijk voor de verzekering van de Goederen na de overdracht van het risico. Indien echter
uitdrukkelijk in het Contract wordt vermeld dat de Verkoper verantwoordelijk is voor de verzekering van de Goederen na de levering
aan de vervoerder, zal een dergelijke verzekering worden aangerekend aan de standaard tarieven van de Verkoper. Ex-works, FCA,
CPT en andere leveringsvoorwaarden die in het Contract worden gebruikt, zullen worden gedefinieerd overeenkomstig de laatste
versie van de Incoterms.
8.2 Overeenkomstig Clausule 9 zal de eigendomstitel op de Goederen op de Koper worden overgedragen in overeenstemming met
Clausule 8.1.
9. DOCUMENTATIE EN SOFTWARE
9.1 Het betrokken Filiaal van de Verkoper (of een andere partij die de Software en/of Documentatie aan de Verkoper heeft geleverd)
behoudt zijn eigendomsaanspraak op de copyrights op de software en/of firmware, die hetzij in de Goederen (“Software”) verwerkt zijn
of voor hun gebruik verstrekt worden en de documentatie die samen met de Goederen wordt verstrekt (“Documentatie”), die dus niet
op de Koper worden overgedragen.
9.2 Tenzij anders bepaald, wordt aan de Koper een niet-exclusieve, kosteloze licentie verstrekt om de Software en Documentatie te
gebruiken samen met de goederen, op voorwaarde dat en in zoverre de Software en Documentatie niet worden gekopieerd (tenzij
zulks uitdrukkelijk wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving) en de Koper de Software en Documentatie strikt vertrouwelijk
houdt en niet onthult aan anderen, of er geen toegang toe geeft (behalve de standaard gebruiksaanwijzingen en
onderhoudshandleidingen). De Koper mag de bovenvermelde licentie overdragen aan een andere partij die de Goederen koopt, huurt
of least, op voorwaarde dat de andere partij schriftelijk aanvaardt dat zij onderworpen is aan de voorwaarden van onderhavige
Clausule 9.
9.3 Niettegenstaande Paragraaf 9.2 wordt het gebruik van bepaalde Software door de Koper (zoals bepaald door de Verkoper en met
inbegrip van maar niet beperkt tot het controlesysteem en de AMS-Software) uitsluitend geregeld door de toepasselijke
licentieovereenkomst van het Filiaal van de Verkoper of van een derde partij.
9.4 De Verkoper en Filialen van de Verkoper behouden het eigendom van alle uitvindingen, ontwerpen en procédés die door hen
werden gecreëerd of ontwikkeld en, behoudens het bepaalde in Clausule 9 worden er geen intellectuele eigendomsrechten
toegekend.
10. GEBREKEN NA LEVERING
10.1 De Verkoper garandeert (i) onder voorbehoud van de andere bepalingen van het Contract een goede aanspraak op en het
onbezwaard gebruik van de Goederen; (ii) dat de Goederen die door de Verkoper en/of de Filialen van de Verkoper zijn vervaardigd,
voldoen aan de specificaties van de Verkoper en vrij zijn van gebreken wat betreft de materialen en afwerking en (iii) dat de Diensten
die door de Verkoper of de Filialen van de Verkoper zijn verleend, uitgevoerd worden met de nodige vakkennis, zorg en de gepaste
toewijding en overeenkomstig de goede constructiepraktijken. De Verkoper zal de gebreken herstellen of, naar keuze van de
Verkoper, vervangstukken of onderdelen leveren voor de gebreken die zich, bij goed gebruik, zorg en onderhoud voordoen in
Goederen die door de Filialen van de Verkoper werden vervaardigd en waarvan de Verkoper in kennis werd gesteld binnen de 12
kalendermaanden na de inwerkingstelling van de goederen, of na 18 kalendermaanden na de levering van de Goederen, al
naargelang welke periode het eerst verstrijkt (90 dagen na levering in geval van Verbruiksgoederen en reserveonderdelen) (de
“Garantieperiode”) en die enkel te wijten zijn aan gebrekkige materialen of uitvoering en steeds met dien verstande dat de gebrekkige
stukken naar de Verkoper worden teruggestuurd, op kosten van de Koper, transport en verzekering vooruitbetaald binnen de

Garantieperiode (onder “verbruiksgoederen” vallen: glaselektrodes, membranen, vloeibare verbindingen, elektrolyten en O-ringen).
Vervangen stukken worden het eigendom van de S.A. JOUCOMATIC N.V. groep. Herstelde stukken of vervangstukken zullen door de
Verkoper, op kosten van de Verkoper, worden geleverd op de hoofdlocatie van de Koper in België, of als de Koper buiten België is
gevestigd, FCA in België. De Verkoper moet gebreken in verband met de verleende Diensten zelf verbeteren of door zijn Filialen laten
verbeteren. Ze moeten aan de Verkoper worden gemeld binnen de negentig dagen na de voltooiing van deze Diensten. Goederen of
Diensten die worden hersteld, vervangen of verbeterd overeenkomstig deze Clausule 10.1 zullen onderworpen zijn aan de
bovenvermelde garantie voor het deel van de Garantieperiode dat nog niet is verstreken of gedurende negentig dagen vanaf de datum
waarop de Goederen aan de Koper werden terugbezorgd (of na voltooiing of verbetering in het geval van Diensten), al naargelang
welke periode het laatst verstrijkt.
10.2 Op Goederen of Diensten die de Verkoper bij een derde partij betrekt (geen Filiaal van de Verkoper) om door te verkopen aan de
Koper, rust enkel de garantie die door de oorspronkelijke producent is toegekend.
10.3 Niettegenstaande Clausules 10.1 en 10.2 is de Verkoper niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door: gewone slijtage,
materialen of afwerking geproduceerd, geleverd of gespecificeerd door de Koper, het niet voldoen aan de vereisten van de Verkoper
op het gebied van opslag, installatie, bediening of milieu, gebrek aan behoorlijk onderhoud, wijzigingen of herstellingen waarmee de
Verkoper niet vooraf schriftelijk heeft ingestemd, het gebruik van niet toegelaten software of reserve- of vervangstukken. De kosten van
het onderzoek en herstellen van dergelijke gebreken wordt op verzoek door de Koper betaald. De Koper blijft op elk ogenblik de enige
verantwoordelijke voor de juistheid en nauwkeurigheid van de informatie die hij verstrekt.
10.4 Onder voorbehoud van het bepaalde in Clausule 12.1, geldt wat voorafgaat als enige waarborg voor de Verkoper en als enig
rechtsmiddel voor de Koper in geval van niet-naleving ervan. Geen enkele expliciete of impliciete verklaring, garantie of voorwaarde zal
van toepassing zijn wat betreft de goede kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of een andere zaak
met betrekking tot de Goederen of Diensten.
11. OCTROOI, INBREUK, ENZ.
11.1 Onder voorbehoud van de beperking in Clausule 12 moet de Verkoper de Koper schadeloos stellen, in geval van inbreuken op
Octrooien, Gedeponeerde Modellen, Modellenrecht, Handelsmerken of Copyright (“Intellectuele Eigendomsrechten”) die bestaan op
het moment dat het Contract wordt opgesteld en die voortvloeien uit het gebruik of de verkoop van de Goederen, voor alle redelijke
kosten en schade die de Koper zijn opgelegd bij een proces voor dergelijke inbreuken of waarvoor de Koper aansprakelijk kan worden
gesteld bij een dergelijk proces. De Verkoper moet de Koper niet schadeloos stellen:
(i) wanneer dergelijke inbreuken ontstaan als de Verkoper een ontwerp of instructie van de Koper volgt of wanneer de Goederen
werden gebruikt op een manier of voor een doel of in een land die niet bekend gemaakt zijn aan of gespecificeerd zijn door de
Verkoper voor de Contractdatum of samen met andere uitrusting of software of
(ii) wanneer de Verkoper op zijn kosten de Koper het recht heeft verstrekt om de Goederen verder te gebruiken of de Goederen heeft
gewijzigd of vervangen zodat er niet langer sprake is van een inbreuk;
(iii) wanneer de Koper nalaat de Verkoper zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van een eis of van een andere actie die
wordt ondernomen of zal worden ondernomen tegen de Koper en/of wanneer de Koper nalaat de Verkoper toestemming te geven om,
op kosten van de Verkoper, een proces aan te spannen of onderhandelingen te voeren die kunnen leiden tot een schikking of
(iv) wanneer de Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper bekentenissen heeft gedaan die nadelig
kunnen zijn voor de Verkoper met betrekking tot een dergelijke eis of handeling of
(v) wanneer de Goederen werden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
11.2 De Koper verzekert dat de modellen of instructies die hij verstrekt geen aanleiding zullen geven tot een inbreuk op de intellectuele
eigendomsrechten bij de uitvoering van de verplichtingen door de Verkoper, zoals die bepaald zijn in het Contract. De Koper zal de
Verkoper schadeloos stellen voor alle redelijke kosten en schade die de Verkoper kan oplopen bij een inbreuk op een dergelijke
garantie.
12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Niettegenstaande andere bepalingen van dit Contract, behalve wanneer door de toepasselijke wet verboden, zal de totale
aansprakelijkheid van de Verkoper en de Filialen van de Verkoper voor alle schade, eisen of processen die op welke wijze
dan ook ontstaan (met inbegrip, zonder beperking, van schade, eisen of processen op grond van een onrechtmatige daad,
contractbreuk of wettelijk opgelegde verplichtingen, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of inbreuk op het Intellectuele
Eigendomsrecht) een bedrag gelijk aan de Contractprijs niet overschrijden. Niettegenstaande het bovenvermelde of andere
bepalingen van dit Contract, zijn de Verkoper en de Filialen van de Verkoper in geen geval aansprakelijk voor winstderving,
toename van de kosten, verlies van inkomen, verlies van contracten, verlies van gebruik, verlies van gegevens of elk daaruit
voortvloeiend of indirect verlies.
13. WETTELIJK OPGELEGDE EN ANDERE REGELS
13.1 Als de in het Contract beschreven verplichtingen van de Verkoper worden uitgebreid of verminderd door een wijziging na de
datum van de offerte van de Verkoper of van een wet of bevel, regel of verordening die de kracht van een wet heeft en die de
uitvoering van de in het Contract beschreven verplichtingen van de Verkoper beïnvloedt, zullen de Contractprijs en de leveringstermijn
dienovereenkomstig worden aangepast en/of de uitvoering van het Contract op een gepaste manier worden opgeschort of beëindigd.
13.2 Behoudens andersluidende bepaling in de toepasselijke wet, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor het verzamelen,
verwerken, recupereren of opruimen van (i) de Goederen of een deel van de Goederen die door de wet als “afval” worden beschouwd
of (ii) de stukken die door de Goederen of door een deel van de Goederen worden vervangen. Als de Verkoper volgens de
toepasselijke wet, met inbegrip van de wet op afval van elektrische en elektronische apparaten, de Europese Richtlijn 2002/96/EG
(AEEA) en dergelijke wetgeving in de EU-Lidstaten, verantwoordelijk is voor het opruimen van “afval”-goederen of een deel daarvan,
zal de Koper, tenzij dat door de toepasselijke wet is verboden, de Verkoper, bovenop de Contractprijs ofwel (i) het standaard tarief van
de Verkoper voor het opruimen van dergelijke Goederen betalen of (ii) als de Verkoper geen dergelijke standaard tarieven heeft, de
kosten van de Verkoper voor het opruimen van dergelijke Goederen betalen (met inbegrip van de kosten voor het hanteren,
transporteren en opruimen en een redelijke marge voor overheadkosten).
13.3 Het personeel van de Koper moet, als zij zich op het terrein van de Verkoper bevinden, de toepasselijke regels en de redelijke
instructies van de Verkoper in acht nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de regels inzake veiligheid, beveiliging en
elektrostatische ontlading.
14. NALEVING VAN DE WETTEN
De Koper stemt ermee in dat alle toepasselijke wetten met betrekking tot import- en exportcontrole, regels, bevelen en
vereisten, zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd, met inbegrip, zonder beperking, van de wetten van de Verenigde Staten,
de Europese Unie en de jurisdicties waar de Koper en de Verkoper gevestigd zijn of van waar goederen worden geleverd en
de vereisten inzake licenties, vergunningen, algemene licenties of licentie-uitzonderingen met betrekking hierop, van
toepassing zijn op de ontvangst en het gebruik van hardware, software, Diensten en technologie. De Koper mag in geen
geval dergelijke hardware, software of technologie gebruiken, overdragen, vrijgeven, exporteren of herexporteren indien dat
een schending inhoudt van de toepasselijke wetten, regels, bevelen of vereisten of van de vereisten inzake licenties,
vergunningen of licentie-uitzonderingen met betrekking daarop. Verder bevestigt de Koper dat hij zich niet zal inlaten met
activiteiten die de Verkoper of zijn filialen kunnen blootstellen aan straffen volgens de wetten en regels van een relevante
jurisdictie die ongepaste betalingen verbiedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot steekpenningen aan
regeringsambtenaren of medewerkers van een instantie of politieke onderafdeling daarvan, aan politieke partijen of leden van
politieke partijen of kandidaten voor een openbare functie of aan werknemers van een klant of leverancier. De Koper verbindt
zich ertoe alle gepaste wettelijke en ethische vereisten en voorschriften na te leven.
15. VERZUIM, INSOLVENTIE EN VERBREKING
Onverminderd de andere rechten van de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om het Contract onmiddellijk volledig of gedeeltelijk te
verbreken door de Koper er schriftelijk van in kennis te stellen (a) indien de Koper een van zijn in het Contract beschreven
verplichtingen niet nakomt en nalaat om, binnen een periode van 30 (dertig) dagen nadat de Verkoper hem schriftelijk van het verzuim
in kennis heeft gesteld, dat verzuim recht te zetten indien hij daar redelijkerwijze toe in staat is binnen deze periode of, indien het
verzuim redelijkerwijze niet kan worden rechtgezet binnen deze periode, de nodige maatregelen te nemen om het verzuim recht te
zetten of (b) in geval van een Gebeurtenis van Insolvabiliteit in hoofde van de Koper. “Gebeurtenis van Insolvabiliteit” in hoofde van de
Koper kan zijn: (i) een vergadering van schuldeisers van de Koper die wordt gehouden of een gerechtelijk akkoord of concordaat met
of ten gunste van de schuldeisers die wordt voorgesteld door of met betrekking tot de Koper, (ii) een beheerder, een vereffenaar, een
curator of een gelijkaardige persoon die het bezit overneemt van of aangesteld wordt over alle of een groot deel van de activa van die
persoon, of die aangesteld wordt voor een beslag, een gerechtelijke verkoop of ander proces waarmee alle of een groot deel van de
activa van die persoon worden bezwaard of eraan worden opgelegd (en die niet binnen de 7 dagen van zijn taak ontlast wordt); (iii) de
Koper die ophoudt handel te drijven of niet in staat is zijn schulden te betalen; (iv) de Koper of zijn bestuurders of de houder van een
gekwalificeerd wisselend mandaat die hun bedoeling kenbaar maken om een vereffenaar aan te stellen of om een verzoekschrift in te
dienen bij de rechtbank tot aanstelling van een vereffenaar; (v) een verzoek dat wordt ingediend (en dat niet nietig wordt verklaard
binnen 28 dagen) of een voorstel dat wordt gedaan of een besluit dat wordt genomen voor het beheer, de vereffening, het faillissement
of de ontbinding van de Koper of (vi) het plaatsvinden met betrekking tot de Koper van een gelijkaardige gebeurtenis in een of andere
jurisdictie waaronder de Koper valt, waar hij is gevestigd of zaken doet of waarin hij over middelen beschikt. De Verkoper heeft het
recht om van de Koper of zijn vertegenwoordigers alle kosten en schade die de Verkoper heeft opgelopen die voortvloeien uit een
dergelijke verbreking, met inbegrip van een redelijke vergoeding voor overheadkosten en winst (met inbegrip van maar niet beperkt tot
het verlies van verwachte winsten en verwachte overheadkosten), terug te vorderen.
16. BIJKOMENDE VOORWAARDEN
Als een controlesysteem bij de Goederen is inbegrepen, zijn de Bijkomende Voorwaarden die van toepassing zijn op de
Levering van Controlesystemen en aanverwante Diensten (hieronder uiteengezet) enkel van toepassing op het
controlesysteem en de aanverwante Diensten. Deze Bijkomende Voorwaarden hebben voorrang op deze Algemene
Verkoopsvoorwaarden; kopieën ervan kunnen op aanvraag bij de Verkoper worden verkregen.
17. VARIA
17.1 Geen enkele verklaring van afstand door een van beide partijen met betrekking tot een inbreuk of een tekortkoming en geen
enkele afstand van een recht of rechtsmiddel, of enige handelswijze kan gelden als een doorlopende afstand van iedere andere
inbreuk of tekortkoming of van ieder ander recht of rechtsmiddel, tenzij dergelijke verklaring van afstand uitdrukkelijk schriftelijk werd
vastgelegd en door de partij die erdoor is gebonden, werd ondertekend.
17.2 Indien een clausule, een deel van een clausule of een andere clausule van het Contract nietig is overeenkomstig een wettelijke
bepaling, dan moet enkel die clausule als weggelaten worden beschouwd, zonder dat dit een weerslag heeft op de geldigheid van de
andere bepalingen van het Contract.
17.3 De Koper kan zijn rechten of verplichtingen niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
17.4 De Verkoper is de hoofduitvoerder van het Contract. De Koper zal zich enkel tot de Verkoper wenden voor de uitvoering van het
Contract.
17.5 DE GELEVERDE GOEDEREN EN VERSTREKTE DIENSTEN WORDEN NIET VERKOCHT OF ZIJN BEDOELD VOOR
GEBRUIK BIJ NUCLEAIRE OF AANVERWANTE TOEPASSINGEN. De Koper (i) aanvaardt de Goederen en Diensten
overeenkomstig de voorgaande beperking, (ii) stemt ermee in deze beperking schriftelijk mee te delen aan elke en alle latere
kopers of gebruikers en (iii) stemt ermee in de Verkoper en zijn Filialen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren
van vorderingen, verliezen, verplichtingen, gedingen, vonnissen en schadevergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van
de Goederen en Diensten bij nucleaire of aanverwante toepassingen, ongeacht of de oorzaak daarvan ligt in een misdrijf,
Contract of andere, met inbegrip van aantijgingen volgens welke de aansprakelijkheid van de Verkoper zou gebaseerd zijn op
nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.
17.6 Het Contract zal in elk opzicht worden opgesteld overeenkomstig de Belgische wetten, echter met uitzondering van de invloed op
deze wetten van het Verdrag van Wenen van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op Internationale Koopovereenkomsten
betreffende Roerende Zaken en zal, in de mate dat zulks door de wet is toegestaan, geen rekening houden met eventuele strijdigheid
met het conflictenrecht dat de wetten van een andere jurisdictie zou kunnen toepassen. Voor alle geschillen die voortvloeien uit het
Contract zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.
17.7 De kopregels van de Clausules en paragrafen van het Contract zijn enkel hulpmiddelen en hebben geen enkele invloed op de
interpretatie van de Clausules en paragrafen.
17.8 Alle kennisgevingen en vorderingen in verband met het Contract moeten schriftelijk gebeuren.
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