AANKOOPVOORWAARDEN VAN DE MILCOBEL GROEP
1.

Algemeen (a) Deze aankoopvoorwaarden van de
Milcobel Groep , zoals van tijd tot tijd aangepast (de
Voorwaarden), worden geacht te zijn opgenomen in en
integraal deel uit te maken van elke aanvraag voor een
prijsopgave /voorstel/offerte/bod (Offerte) of elk
inkooporder (een Bestelling) voor goederen en/of
diensten (Goederen en Diensten; elk ook
Deliverables) geplaatst door een onderneming of
ondernemingen van de Milcobel Groep, zijnde Milcobel
CV (ondernemingsnummer 0870.019.427) en/of een
van
haar
rechtstreekse
of
onrechtstreekse
dochtermaatschappijen (Kopers, en elk een Koper). De
Koper heeft het recht om de Voorwaarden op elk
ogenblik aan te passen. De nieuwe of aangepaste
Voorwaarden zullen van toepassing en bindend zijn
voor de Verkoper vanaf de 30ste kalenderdag na een
kennisgeving aan de Verkoper, behalve indien een
schriftelijk verzet werd ontvangen binnen de vijf (5)
Werkdagen na de kennisgeving. (b)Elke aanvraag voor
een Offerte of elke Bestelling is onderworpen aan deze
Voorwaarden, behalve indien uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen tussen de Koper en
de Verkoper. Het indienen van een aanvraag voor een
Offerte door de Koper vormt geen aanbod van de Koper
tot het kopen van een Deliverable, maar alleen een
uitnodiging aan de Verkoper om een Offerte op te
maken. Alle kosten, gemaakt door de Verkoper met
betrekking tot zijn Offerte, zijn te zijnen laste. De
Koper heeft het recht om de onderhandelingen met
betrekking tot een Offerte op elk ogenblik te beëindigen
zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. De
Offertes van de Verkoper worden beschouwd als
onherroepelijk bindend voor de Verkoper gedurende
een periode van ten minste negentig (90) kalenderdagen
na ontvangst door de Koper, behalve indien schriftelijk
anders overeengekomen. Als de Verkoper (i) twijfels
heeft over, (ii) bezwaren heeft tegen, bijvoorbeeld met
betrekking tot de techniek, veiligheid, haalbaarheid of
kostprijs, of (iii) aanbevelingen heeft met betrekking tot
de Offerteaanvraag van de Koper, zal hij de Koper
daarvan in kennis stellen vóór een Offerte wordt
overgemaakt. In voorkomend geval zal de Verkoper
onmiddellijk in overleg met de Koper een alternatieve
Offerte opmaken. De verkoper (of verkopers) die wordt
(worden) genoemd in de Bestelling (Verkoper(s)),
gaat/gaan door het aanvaarden van bedoelde Bestelling
onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met deze
Voorwaarden, en alle andere bepalingen van de
Bestelling die de aankoop en verkoop van Goederen of
Diensten tussen de Koper en de Verkoper beheersen.
Algemene
of
specifieke
verkoopsof
contractvoorwaarden van de Verkoper zijn niet van
toepassing en worden uitgesloten, zelfs indien deze
voorwaarden bepalen dat alleen zij van toepassing zijn
of voorrang hebben op om het even welke voorwaarden
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2.

3.

van de Koper, of als deze voorwaarden van latere datum
zijn dan onderhavige Voorwaarden. In de context van
een langdurige relatie of opeenvolgende verkoop en
aankoop
van
Deliverables,
beheersen
deze
Voorwaarden ook toekomstige Bestellingen of
transacties, zelfs zonder verdere verwijzing naar deze
Voorwaarden.
Definities en interpretatie. (a) Alle woorden met
hoofdletters en andere gedefinieerde woorden hebben
de betekenis, zoals uiteengezet in deze Voorwaarden of
in de Bestelling. Werkdag(en) betekent (betekenen)
elke dag van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur met uitzondering van wettelijk feestdagen of
banksluitingsdagen in België. De woorden “met
inbegrip van” of “inclusief” worden gebruikt om aan te
geven dat alle daaropvolgende woorden zonder
beperking worden geïnterpreteerd als in het algemeen
behorend bij de voorafgaande woorden of concepten.
Aankoop en verkoop. (a) De Koper gaat ermee
akkoord om de Deliverables, zoals vermeld in de
Bestelling, van de Verkoper aan te kopen, en de
Verkoper gaat ermee akkoord om deze aan de Koper te
verkopen en te leveren of te verstrekken. (b) Een
Bestelling is pas bindend indien schriftelijk of in
elektronische vorm opgesteld door de Koper en bezorgd
aan de Verkoper, met inbegrip van het nummer van de
Bestelling/ PO-nummer van de Koper. (c) De Verkoper
wordt geacht een Bestelling zonder voorbehoud te
hebben aanvaard op het ogenblik dat hij (i) bedoelde
Bestelling ondertekent of een bevestiging overmaakt
voor bedoelde Bestelling, (ii) de Goederen levert of
begint met het verstrekken van de Diensten, en/of (iii)
bedoelde Bestelling niet heeft verworpen binnen de twee
(2) Werkdagen na de datum van uitgifte ervan, welke van
deze gebeurtenissen ook eerst voorkomt. (d) Elke
aanvaarde Bestelling vormt een afzonderlijke
overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper, en elke
dergelijke overeenkomst bestaat aldus uit de
desbetreffende Bestelling, met inbegrip van alle bijlagen
en documenten waarnaar wordt verwezen in de
Bestelling, en deze Voorwaarden (het Contract). (e)
Behalve zoals bepaald in een Contract of anderszins
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen de
Koper en de Verkoper, zal de Koper nooit gebonden
zijn door een aankoopverplichting met minimale
hoeveelheden en geen enkel Contract noch enige andere
transactie creëert een exclusief leveringsrecht voor de
Verkoper aan de Koper. De Koper kan een Contract
(gedeeltelijk) opzeggen, wijzigen of opschorten op elk
ogenblik vóór de desbetreffende Goederen of Diensten
geleverd dienen te worden op de toepasselijke
Bestemming. In het geval van een opzegging, wijziging
of opschorting door de Koper zonder enige redelijke
oorzaak en met een kennisgeving van minder dan
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vierentwintig (24) uur vóór de Goederen of Diensten
geleverd hadden moeten worden, zal de Koper aan de
Verkoper een bedrag betalen dat gelijk is aan alle
aantoonbare redelijke directe kosten die de Verkoper
heeft opgelopen vóór de kennisgeving werd gegeven en
die door de Verkoper op geen enkele andere wijze
kunnen worden gerecupereerd. Dienaangaande heeft de
Koper geen andere verplichtingen tegenover de
Verkoper.
4.

5.

Prijzen; facturen; betaling. (a) De prijs van de
Deliverables is de prijs vermeld in het Contract, en
behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de Koper, zijn alle prijzen vast en
uitgedrukt in euro. Behalve indien uitdrukkelijk en
schriftelijk anderszins overeengekomen, zijn alle
prijzen in het Contract exclusief de toepasselijke
belasting op de toegevoegde waarde en inclusief alle
kosten en lasten voor verpakking, vervoer, levering,
verzekering of andere lasten die vereist zijn voor de
naleving van het Contract en de specificaties van de
Deliverable. (b) Behalve indien anders bepaald in het
Contract, worden de Deliverables gefactureerd na de
volledige uitvoering van de levering of prestatie van de
Deliverables in overeenstemming met het Contract. (c)
De Verkoper zal strikt alle relevante factuurvereisten
naleven die zijn vermeld in het Contract. (d) De Koper
zal de betaling aan de Verkoper uitvoeren per
overschrijving binnen de zestig (60) kalenderdagen na
het einde van de maand na ontvangst van de factuur van
de Verkoper. Tot de aanvaarding door de Koper van de
Deliverable en/of tot de Verkoper de Koper een factuur
stuurt die volledig voldoet aan de toepasselijke wettelijke
en contractuele facturatievereisten, is de Koper niet
verplicht tot enige betaling, en kan betaling worden
ingehouden zonder enige aansprakelijkheid voor de
Koper of recht op enige vorm van vergoeding voor de
Verkoper. (e) De Koper kan volledig naar eigen keuze
weigeren om een factuur te betalen die niet voldoet aan
de voorwaarden van het Contract en/of waarop verkeerde
bedragen of prijzen en/of niet bestelde Goederen of
Diensten zijn vermeld. Waar van toepassing zal een
dergelijke niet-conforme factuur worden teruggestuurd
naar de Verkoper voor correctie. (f) De aanvaarding van
de Deliverables of de betaling door de Koper doet geen
enkele afbreuk aan het recht van de Koper om daarna een
factuur te betwisten of een Deliverable te weigeren die
niet in alle opzichten voldoet aan het Contract. (g) Elke
Koper mag een te ontvangen bedrag verschuldigd aan de
Verkoper compenseren met enig te ontvangen bedrag
verschuldigd door de Verkoper.
Levering en prestatie. (a) De Verkoper voert de
levering of prestatie (zoals van toepassing) uit op de
plaats zoals opgegeven in het Contract (de Bestemming)
en op de datum en het tijdstip dat is bepaald in het
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6.

Contract of zoals anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk
aanvaard door de Koper (de Leveringsdatum). (b) De
Leveringsdatum is bindend en van essentieel belang, en
de Verkoper moet de Koper onverwijld op de hoogte
stellen als de levering of prestatie de overeengekomen
Leveringsdatum mogelijks zal overschrijden. (c) Als de
Deliverables niet worden geleverd of uitgevoerd op de
Bestemming en op de Leveringsdatum, kan de Koper de
Verkoper een schadevergoeding aanrekenen voor een
bedrag gelijk aan vijf (5) procent van de prijs van de
Deliverables, zoals bepaald in het Contract, voor elke
begonnen week vertraging, tot een maximum van vijftien
(15) procent van de totale prijs, zoals bepaald in het
Contract. De Koper heeft bovendien het recht om het
Contract te beëindigen en van de Verkoper een
vergoeding te eisen voor opgelopen directe en indirecte
schade, kosten en verliezen, met inbegrip van kosten
voor de vervanging of terugzending van de Goederen en
heruitvoering van de Diensten. (d) Als de Goederen
worden geleverd vóór de Leveringsdatum, heeft de
Koper, volledig naar eigen keuze, het recht om te
weigeren om de levering te aanvaarden of om de kosten
aan te rekenen voor de verzekering en opslag van de
Goederen tot de Leveringsdatum. (e) Behalve indien
anderszins bepaald in het Contract, gebeurt de levering
van de Goederen Delivered Duty Paid (DDP Incoterms
2020) op de Bestemming.
Aanvaarding door de Koper. (a) Vanaf de Werkdag
van de volledige levering of prestatie in verband met de
Deliverables heeft de Koper tien (10) Werkdagen om de
Deliverables te inspecteren en de Verkoper op de
hoogte te stellen van zijn aanvaarding of weigering
daarvan. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal
deze inspectieperiode, als de Verkoper de Deliverables
zal installeren, ten minste vijfenveertig (45)
kalenderdagen zijn vanaf de volledige oplevering van
de installatie. De inspectie door de Koper is beperkt tot
gebreken of non-conformiteiten die redelijkerwijze
zichtbaar zijn op het ogenblik van ontvangst van de
Deliverables. Het ontbreken van de aanvaarding of
weigering door de Koper binnen bedoelde
inspectieperiode
zal
worden
beschouwd
als
stilzwijgende aanvaarding van de Deliverables. Het
verzuim evenwel door de Koper om de Deliverables te
inspecteren of de Verkoper op de hoogte te brengen van
mogelijke gebreken of non-conformiteiten, ontslaat de
Verkoper geenszins van zijn contractuele of wettelijke
verplichtingen die voortvloeien uit of in verband staan
met het Contract. De ondertekening door de Koper van
een leveringsbon, document van oplevering of
prestatieblad, de betaling van een factuur, de overdracht
van eigendom of een gebruiksrecht voor de Goederen of
het gebruik van de Diensten vormt geen aanvaarding
van de geleverde Goederen of Diensten. (b) Als de
Verkoper verzuimt om de Deliverables tijdig en
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volledig te leveren, heeft de Koper volledig naar eigen
keuze het recht om de Deliverables of de te veel
geleverde Deliverables te weigeren, of om de Verkoper
te vragen de levering onmiddellijk te vervolledigen, of
andere maatregelen te nemen die nodig worden geacht
om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de
desbetreffende verplichtingen van het Contract. (c) In
het geval van weigering door de Koper, zal de Verkoper
onmiddellijk de geweigerde Deliverables verwijderen
van de bedrijfsruimten van de Koper op risico en kosten
van de Verkoper en zal hij op verzoek van de Koper
aldus geweigerde Deliverables vervangen door volledig
conforme Deliverables. In het geval van een geweigerde
Dienst zal de Verkoper op verzoek van de Koper de
Dienst opnieuw uitvoeren op risico en kosten van de
Verkoper tot de Dienst volledig voldoet. (d) De
aanvaarding doet in elk geval geen enkele afbreuk aan
de rechten en rechtsmiddelen van de Koper in het geval
van verborgen gebreken.
7.

Risico en eigendom. (a) De Verkoper garandeert dat hij
bij de levering of prestatie op de Bestemming, volledig
en rechtsgeldig eigenaar is van alle Deliverables, en dat
deze vrij zijn van enig pandrecht of enige lasten van
welke aard dan ook. (b) Het risico en de eigendom gaan
over op de Koper bij de aanvaarding door de Koper van
de Deliverables. Tot dat ogenblik blijft de Verkoper de
eigenaar en draagt hij alle risico’s voor verlies van of
schade aan de Deliverables. (c) De Koper is niet
aansprakelijk voor paletten, containers of andere
materialen die worden gebruikt bij de levering van de
Deliverables en deze moeten worden verwijderd van de
Bestemming door de Verkoper op risico en op kosten van
de Verkoper.

8.

Compliance. (a) De Verkoper zal de Koper
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van
omstandigheden, of wanneer hij kennis krijgt van
omstandigheden, die aangeven dat de conformiteit van
de Goederen en/of Diensten met het Contract
onmogelijk is of mogelijks gevaar loopt. (b) De
Verkoper zal ervoor zorgen dat zijn werknemers,
vertegenwoordigers en onderaannemers het Contract
uitvoeren in overeenstemming met alle toepasselijke
wetten en reglementeringen (Belgische, buitenlandse,
Europese en internationale), die van tijd tot tijd van
kracht zijn, met inbegrip van levensmiddelenwetgeving,
belastingwetgeving en sociale zekerheidswetten,
arbeidswetgeving,
milieu-,
gezondheidsen
veiligheidswetten, wetten inzake gegevensbescherming,
handelswetten (embargo’s), import- en exportvereisten
(controle), en internationale vereisten inzake de
bescherming van arbeiders en het verbod op
kinderarbeid. (c) De Verkoper zal alle licenties,
vergunningen of toestemmingen verkrijgen en
aanhouden die vereist zijn voor de uitvoering door de
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Verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van het
Contract en voor de naleving van toepasselijk recht.
9.

Import, export en handel. (a) Als voor de levering van
de Deliverables door de Verkoper of enige
daaropvolgende verplaatsing (naar de locatie, zoals
schriftelijk opgegeven door de Koper aan de Verkoper)
een vergunning of toestemming door een regelgevende
overheid of andere import- of exportinstantie vereist is,
zal de Verkoper dergelijke vergunningen en andere
toestemmingen verkrijgen vóór bedoelde levering of
verplaatsing van de Deliverables. De Verkoper zal alle
vereiste import- en exportvergunningen, licenties of
toelatingen altijd aanhouden. Als voor de levering van
de Deliverables door de Verkoper of enige
daaropvolgende verplaatsing (naar de locatie, zoals
schriftelijk opgegeven door de Koper aan de Verkoper)
een registratie vereist is bij de overheden van het
betrokken land, zal de Verkoper deze registratie
uitvoeren vóór de bedoelde levering of verplaatsing van
de Deliverables. (b) De Verkoper zal de Koper alle
vereiste informatie geven voor de beoordeling van de
import, export, en handel in de Deliverables, met
inbegrip van alle voorwaarden en beperkingen,
opgelegd door de vergunnende overheden, die mogelijk
invloed kunnen hebben op het gebruiks- of
vervoersrecht van de Deliverables. Indien een wijziging
in de voorwaarden of beperkingen met betrekking tot
het gebruik of vervoer van de Deliverables op enig
moment vóór of na de levering van de Deliverables aan
de Verkoper bekend wordt, zal de Verkoper de Koper
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en
de Koper alle redelijk vereiste informatie geven om de
gewijzigde voorwaarden en beperkingen inzake het
gebruik of vervoer die invloed hebben op de
Deliverables te beoordelen.

10. Kwaliteitsgarantie en inspectie. De Koper heeft het
recht om tijdens de normale werkuren en na een redelijke
kennisgeving (a) de Goederen, waar ook, te inspecteren
vóór de aankoop of levering, (b) monsters daarvan te
verkrijgen voor proefnemingen, en (c) toegang te krijgen
tot de fabriek en andere informatie te krijgen van de
Verkoper, door middel van een audit ter plaatse of andere
redelijke middelen om de conformiteit van de Goederen
en de uitvoering door de Verkoper onder het Contract
vast te stellen. Een dergelijke inspectie, proefneming of
onderzoek kan nooit op zich leiden tot een wijziging van
de verplichtingen van de Verkoper of de rechten van de
Koper onder het Contract.
11. Algemene garantie voor alle soorten Goederen en
Diensten. (a) De Verkoper garandeert dat alle
Deliverables in alle opzichten overeenstemmen met (i)
elk referentiemonster dat schriftelijk werd gevraagd en
goedgekeurd door de Koper, de beschrijving,
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specificaties en vereisten vermeld in het Contract, of,
indien er geen specificaties werden gegeven, met de
beste voorhanden zijnde commerciële specificaties; als
de Verkoper de specificaties van een Deliverable wenst
te wijzigen, zal hij gedetailleerde gegevens over de
gevraagde verandering schriftelijk bezorgen aan de
Koper; de Verkoper mag de specificaties van een
Deliverable niet wijzigen zonder de voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van de Koper; (ii) de in het
Contract bepaalde serviceniveaus (indien van
toepassing) en (iii) alle toepasselijke wettelijke
vereisten en alle algemeen aanvaarde normen in de
industrie. (b) De Verkoper garandeert dat alle
Deliverables (i) vrij zijn van gebreken of fouten in
ontwerp, materiaal, productie of vakmanschap; (ii)
nieuw zijn en geen gebruikte of herstelde onderdelen of
materialen bevatten; (iii) van goede kwaliteit zijn,
geschikt zijn voor het uitdrukkelijk of impliciet door de
Verkoper gestelde of aan de Koper gemelde doel en
geschikt zijn voor gebruik door de Koper in zijn
normale bedrijfsactiviteit; (iv) alleen geproduceerd
worden in fabrieken en/of verkregen van bronnen die
door de Koper schriftelijk werden goedgekeurd of
gespecificeerd, en (v) geen schade toebrengen aan de
gezondheid of veiligheid van mensen die de
desbetreffende Deliverables gebruiken of hanteren voor
elk redelijk voorzienbaar doel. (c) De Verkoper zal de
Diensten leveren met redelijk vakmanschap en
zorgvuldigheid, en overeenkomstig de standaardnormen
vereist van competente vakmensen. (d) De Verkoper
garandeert dat hij een voorafgaande schriftelijke
kennisgeving aan de Koper van negentig (90)
kalenderdagen in acht zal nemen wanneer de Verkoper
een of meer van de Goederen of Diensten wenst uit te
sluiten uit het Contract of wanneer hij wenst de
productie of verkoop van een van de Goederen of de
verlening van de Diensten om welke reden dan ook
definitief stop te zetten.
12. Bijkomende garanties voor specifieke soorten van
Goederen en Diensten. (a) De Verkoper garandeert dat
de Deliverables die bestaan uit voedingsmiddelen,
voedingsingrediënten, verpakkingsmaterialen voor
voedingsmiddelen of enig ander product dat in contact
komt met voedingsmiddelen, voedingsingrediënten,
verpakkingsmaterialen
voor
voedingsmiddelen,
geschikt zijn voor menselijke consumptie en voor het
gebruik dat de Koper er wenst van te maken, correct
gelabeld zijn en conform zijn met de relevante
wetgevingen op onzuiverheden, contaminanten
additieven of andere materialen die een negatieve
invloed hebben op de mogelijkheid van de Koper om de
Deliverables te gebruiken of te verkopen. (b) Als een
grondstof door de Verkoper wordt gespecificeerd als
komende van een bepaalde bron of oorsprong, dan
garandeert de Verkoper dat hij deze grondstof, indien
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afkomstig van een andere bron of oorsprong, niet zal
gebruiken in de productie of levering van de Deliverables
voor de Koper. (c) De Verkoper garandeert dat aan
bederf onderhevige Goederen bij de levering niet
bedorven zijn en een resterende levensduur hebben van
ten minste tachtig (80) procent van de door de Verkoper
opgegeven of door de Koper gevraagde levensduur
en/of dat deze Goederen geschikt zijn voor gebruik door
de Koper bij de normale uitvoering van zijn
bedrijfsactiviteiten.
(d) De kwaliteit van de
Deliverables is van essentieel belang voor het gebruik
of de verkoop van voedingsproducten van de Koper en
de Verkoper stemt ermee in dat alle voorgaande
garanties in alle opzichten nageleefd zullen worden.
13. Garantieperiode en rechtsmiddelen. (a) Voor
Diensten en niet aan bederf onderhevige Goederen zijn
de garanties die uiteengezet zijn in bepaling 11 en
bepaling 12 van de Voorwaarden, van toepassing
gedurende een minimumperiode van vierentwintig (24)
maanden na de datum van aanvaarding van bedoelde
Deliverable door de Koper, behalve indien de Verkoper
de Koper een langere garantie heeft gegeven. (b) De
garantieperiode voor aan bederf onderhevige Goederen
eindigt bij afloop van de houdbaarheidsdatum van de
desbetreffende goederen zoals vermeld door de
Verkoper of gevraagd door de Koper. (c) Als de Koper
tijdens de toepasselijke garantieperiode vaststelt dat een
Deliverable niet voldoet aan de garanties zoals voorzien
in bepaling 11 of bepaling 12 van de Voorwaarden (het
Niet-conforme Deliverable/Goed/Dienst), zal de
Verkoper het Niet-conforme Deliverable herstellen
binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de
kennisgeving door de Koper of binnen de toepasselijke
tijdsperiode opgegeven in bedoelde kennisgeving door
de Koper, wat betekent dat de Verkoper naar keuze van
de Koper, ofwel (i) het Niet-conforme Goed zal
herstellen om het volledig conform te maken ofwel (ii)
bedoeld Niet-conform Goed zal vervangen door een
equivalent Goed dat volledig conform is ofwel (iii) een
Niet-conforme Dienst zal corrigeren of opnieuw
uitvoeren. (d) Als de Verkoper verzuimt om een Nietconforme Deliverable te herstellen binnen de
toepasselijke tijdsperiode, heeft de Koper het recht om
vervangingsgoederen of -diensten te kopen of te
verkrijgen van een andere bron, en elk door de Koper
betaald bedrag voor deze vervangingsgoederen of –
diensten zal volledig worden terugbetaald door de
Verkoper aan de Koper. (e) De garanties voor de
Deliverables overeenkomstig de Voorwaarden zijn ook
van toepassing op de herstelde of vervangen
Deliverables gedurende de volledige oorspronkelijke
garantieperiode voorzien in de Voorwaarden. (f) Een
garantie of herstelling krachtens het Contract doet op
geen enkele manier afbreuk aan het recht van de Koper
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op vergoeding voor enige schade en al zijn andere
rechten en rechtsmiddelen krachtens het Contract of bij
wet. (g) Bij elke Niet-conforme Deliverable, (i) heeft de
Koper het recht om de prijs voor de Niet-conforme
Deliverable terugbetaald te krijgen, en (ii) alle
terugzendingen, herstellingen en vervangingen van
Deliverables overeenkomstig dit artikel 13 gebeurt op
risico en kosten van de Verkoper, met inbegrip van
transportkosten (kosten voor heen-en-weer vervoer voor
herstellingen of vervangingen).
14. Recall. (a) In het geval dat de Koper een product moet
terugroepen of uit de handel nemen of hieraan dient
mede te werken wegens een bevel door een bevoegde
overheid of een andere redelijke oorzaak (Recall), en
deze Recall toerekenbaar is aan de Verkoper, is de
Verkoper aansprakelijk, en zal hij de Koper vergoeden
voor alle redelijke betaalde kosten en onkosten met
betrekking tot of voortvloeiend uit bedoelde Recall. (b)
De Verkoper zal een degelijke verzekering afsluiten en
aanhouden tegen elk risico in verband met of
voortvloeiend uit een Recall. (c) De Verkoper zal de
Koper alle relevante en vereiste informatie en hulp
verstrekken bij het organiseren van een al dan niet aan
de Verkoper toe te rekenen Recall.
15. Intellectuele eigendomsrechten. (a) De Verkoper
garandeert dat de Deliverables geen schending
uitmaken, en dat het gebruik of de verkoop ervan door
de Koper geen schending uitmaakt, van enig
intellectueel eigendomsrecht van een derde. De
Verkoper zal de Koper vergoeden voor en vrijwaren
tegen alle vorderingen, kosten en schade die
voortvloeien uit de schending van intellectuele
eigendomsrechten van een derde met betrekking tot de
Deliverables. (b) De Verkoper mag geen van de merken
of andere intellectuele eigendomsrechten van, of in
licentie gegeven aan, de Koper gebruiken, behalve
indien de Koper uitdrukkelijk en schriftelijk
toestemming geeft voor bedoeld gebruik.
16. Vertrouwelijkheid en reclame. (a) De Verkoper
erkent dat alle informatie in verband met de Koper of
diens bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de inhoud en
het bestaan van een Contract, die niet publiekelijk is
gekend, tenzij door een inbreuk op dit artikel 16 door de
Verkoper,
vertrouwelijk
is
(Vertrouwelijke
Informatie). De Verkoper zal de Vertrouwelijke
Informatie strikt vertrouwelijk houden en mag
Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken aan
derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de Koper.. De Verkoper
mag de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken
in zover nodig voor de uitvoering van een Contract. (b)
De Verkoper mag het logo, de handelsnaam of merken
van de Koper niet gebruiken in persberichten,
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promoties, reclame of verkoopmaterialen of anderszins
zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de Koper in elk van deze gevallen. In
het geval de bepalingen van dit artikel 16 geschonden
worden,
is
de
Verkoper
een
forfaitaire
schadevergoeding van vijfentwintigduizend (25.000)
euro verschuldigd, ipso jure en zonder voorafgaande
kennisgeving, onverminderd het recht van de Koper om
een bijkomende vergoeding te vorderen voor de
werkelijk geleden schade, en zonder afbreuk te doen
aan enige andere rechten die de Koper heeft bij wet of
krachtens het Contract. Dit artikel 16 blijft ook van
kracht in het geval van beëindiging of na afloop van het
Contract om welke reden dan ook.
17. Beëindiging (a) De Koper kan, zonder afbreuk te doen
aan enige andere rechten of rechtsmiddelen die hij heeft
krachtens het Contract of het toepasselijke recht, zonder
voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, en zonder
enige aansprakelijkheid, het Contract met onmiddellijke
ingang beëindigen (en elke uitstaande levering van
Deliverables weigeren) door middel van een
schriftelijke opzegging aan de Verkoper : (i) als de
Verkoper inbreuk pleegt op het Contract en (als
dergelijke inbreuk hersteld kan worden) verzuimt om
bedoelde inbreuk te herstellen binnen de 10 (tien)
kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving daartoe;
(ii) als de Verkoper insolvabel wordt of failliet gaat, een
overeenkomst of regeling met zijn schuldeisers afsluit,
er een bevel of een effectief besluit is voor zijn
vereffening, , er een verzoek wordt ingediend bij de
rechtbank, er een curator, bewindvoerder of beheerder
wordt aangesteld met betrekking tot de totaliteit of een
deel van de onderneming of activa van de Verkoper; of
in het geval van een gebeurtenis of procedure met
betrekking tot de Verkoper in enig rechtsgebied, en
welke gebeurtenis of procedure gelijk is aan of een
gelijkaardig gevolg heeft als de gebeurtenissen, vermeld
in deze paragraaf, in zoverre toegelaten door het
toepasselijke recht; of (iii) indien de Verkoper al zijn
bedrijfsactiviteiten of een substantieel deel ervan
opschort, dreigt op te schorten, stopzet of dreigt stop te
zetten. (b) In het geval van beëindiging van een Contract
en/of enige andere transactie door de Koper, zal de
Verkoper op eigen kosten en ongeacht de redenen voor
de beëindiging: (i) onmiddellijk aan de Koper alle
documenten, dossiers, plannen of tekeningen
terugbezorgen die hij heeft gekregen van de Koper met
betrekking tot of met het oog op de uitvoering van het
Contract en/of enige andere transactie; (ii) onmiddellijk
zijn gereedschappen en installaties op de Bestemming
ontmantelen en verwijderen, en al het afval of puin,
geproduceerd door het werk van de Verkoper,
onmiddellijk verwijderen op de gepaste wijze. Indien de
Verkoper zijn verplichtingen in dit verband niet nakomt,
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kan de Koper het werk zelf uitvoeren of laten uitvoeren
door een derde en de opgelopen kosten aanrekenen aan
de Verkoper. (c) De beëindiging van een Contract heeft
geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de
Koper die bestaan op het ogenblik van de beëindiging,
met inbegrip van het recht om een schadevergoeding te
eisen voor elke inbreuk op bedoeld Contract die bestond
op het ogenblik of vóór de datum van beëindiging. Elke
bepaling van een Contract die uitdrukkelijk of impliciet
is bedoeld om van kracht te worden of te blijven op het
ogenblik van of na de beëindiging blijft volledig van
kracht en rechtsgeldig.
18. Aansprakelijkheid. (a) De Verkoper is volledig
aansprakelijk tegenover de Koper voor alle rechtstreekse
of onrechtstreekse schade, verlies of kosten,
voortvloeiend uit of in verband met een inbreuk op een
contractuele of wettelijke verplichting, of een
onrechtmatige daad of nalatigheid van de Verkoper of
van een van zijn werknemers, vertegenwoordigers,
onderaannemers of aangestelden in de uitvoering van het
Contract. (b) De Verkoper zal de Koper vergoeden
voor en vrijwaren tegen elke vordering door derden die
voortvloeit uit een contractuele inbreuk of een
onrechtmatige daad of nalatigheid van de Verkoper of
van een van zijn werknemers, vertegenwoordigers,
onderaannemers of aangestelden in de uitvoering van het
Contract. (c) Elke Koper is als enige aansprakelijk voor
zijn eigen verplichtingen uit hoofde van het Contract.
Behalve in het geval van opzet of zware fout, is de
Koper niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die
voortvloeit uit of verband houdt met het verzuim om het
Contract en/of enige andere transactie correct of tijdig
uit te voeren, of voor enige inbreuk op een contractuele
of niet-contractuele verplichting. De Koper is niet
aansprakelijk voor verlies van of schade aan installaties,
voorwerpen of materialen die eigendom zijn van de
Verkoper
of
zijn
vertegenwoordigers
of
onderaannemers. (d) Dit artikel 18 blijft ook van kracht
in het geval van beëindiging of na afloop van het
Contract om welke reden dan ook.
19. Overmacht. (a) Geen der partijen is aansprakelijk
tegenover de andere voor enige vertraging of nietuitvoering van haar verplichtingen onder een Contract in
de mate dat een dergelijke vertraging of niet-uitvoering
voortkomt uit een gebeurtenis buiten haar redelijke
controle, die niet redelijkerwijs voorzien of vermeden
kon worden op het ogenblik waarop een Contract werd
afgesloten, en waardoor de verdere uitvoering van de
getroffen verplichtingen onder een Contract door de
getroffen partij onmogelijk wordt, met inbegrip van
natuurrampen, overheidstussenkomsten, oorlog, brand,
overstroming, explosies, burgerlijke onrust, gewapende
vijandelijkheden, daden van terrorisme, revoluties en
embargo’s (elk een Geval van Overmacht). (b) Een
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partij wier prestatie getroffen wordt door een Geval van
Overmacht zal: (i) onmiddellijk de andere partij
schriftelijk op de hoogte brengen van het Geval van
Overmacht, en van de oorzaak en waarschijnlijke duur
van enige daaropvolgende vertraging of niet-uitvoering
van haar verplichtingen; en (ii) redelijkerwijs alles in het
werk stellen om de gevolgen van het Geval van
Overmacht te vermijden of te beperken voor de andere
partij en voor de uitvoering van de verplichtingen van de
getroffen partij, en zo snel mogelijk de volledige
uitvoering van haar verplichtingen opnieuw opnemen.
(c) Elk der partijen kan het Contract beëindigen, zonder
enige vergoeding verschuldigd te zijn, wanneer een
Geval van Overmacht langer duurt dan twintig (20)
opeenvolgende Werkdagen.
20. Verzekering. De Verkoper zal volledig op eigen kosten
en zonder enige invloed op zijn aansprakelijkheid onder
het Contract of enig toepasselijk recht, gedurende de duur
van het Contract en een periode van vierentwintig (24)
maanden daarna, alle vereiste verzekeringen afsluiten en
aanhouden om zijn aansprakelijkheden uit hoofde van het
Contract en bij wet te dekken met inbegrip van, indien
niet anders bepaald in het Contract, een dekking voor
burgerlijke aansprakelijkheid van niet minder dan twee
(2) miljoen euro per schadegeval, een dekking voor
beroepsaansprakelijkheid van niet minder dan twee (2)
miljoen euro per schadegeval en een dekking voor
productaansprakelijkheid van niet minder dan twee (2)
miljoen euro per schadegeval. De verzekering staat op
naam van de Verkoper en zal afgesloten worden met
verzekeraars die redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor de
Koper.
21. Kennisgevingen. Alle goedkeuringen, toestemmingen,
verklaringen van afstand en kennisgevingen in verband
met het Contract moeten schriftelijk gebeuren door
persoonlijke overhandiging, door een koerierdienst, per
aangetekende brief of per e-mail met bevestiging van
ontvangst, aan de andere partij op het maatschappelijk
adres van die partij of op enig ander adres of emailadres vermeld in het Contract. Alle aldus verrichte
kennisgevingen worden geacht behoorlijk te zijn
bezorgd op het ogenblik van de overhandiging,
persoonlijk of door de koerier, of van de bevestiging
van ontvangst indien per e-mail, of vijf (5)
kalenderdagen na de datum van verzending per
aangetekende brief. De voorwaarden van dit artikel 21
zijn niet van toepassing op het betekenen van een
dagvaarding of andere documenten in het kader van een
gerechtelijke procedure.
22. Overige Bepalingen (a) Volledige Overeenkomst. Het
Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de
Koper en de Verkoper met betrekking tot het onderwerp
ervan en heeft voorrang op alle eerdere schriftelijke of
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mondelinge
overeenkomsten,
afspraken
en
communicaties in verband daarmee. (b) Tegenstrijdige
Voorwaarden. In het geval dat een aanvaarding,
factuur, transportdocument of ander document
opgesteld in verband met de aankoop van Deliverables
door de Koper, voorwaarden bevat die strijdig zijn met
de voorwaarden van een Contract (met inbegrip van
deze Voorwaarden), dan hebben de voorwaarden van
het Contract voorrang. In het geval dat specifieke
voorwaarden van de Bestelling, met inbegrip van haar
bijlagen of documenten waarnaar wordt verwezen in de
Bestelling, strijdig zijn met deze Voorwaarden, dan
hebben de specifieke voorwaarden van de Bestelling
voorrang. (c) Wijziging. Geen enkele wijziging,
verklaring van afstand, bijvoegsel, schrapping of
vervanging van deze Voorwaarden of van enige andere
voorwaarden van de Bestelling is geldig of van kracht
behalve indien schriftelijk gedaan en ondertekend door
een gemachtigde vertegenwoordiger van de Koper. (d)
Overdracht en andere handelingen. De Verkoper
mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks, noch geheel of
gedeeltelijk zijn rechten of verplichtingen onder het
Contract overdragen, toewijzen of uitbesteden zonder
de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van de Koper. De Verkoper is verplicht
om de Koper op de hoogte stellen van enige actuele of
voorgenomen overdracht. In het geval van
onderaanneming, blijft de Verkoper verantwoordelijk
voor alle daden en nalatigheden van zijn
onderaannemers en alle daden en nalatigheden van hen
die zijn tewerkgesteld of aangeworven door de
onderaannemer alsof deze zijn eigen daden of
nalatigheden zouden zijn, ongeacht de aanvaarding van
de Koper van bedoelde onderaanneming. De Koper mag
een Contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan een
lid van de Milcobel Groep of in verband met de
verkoop, overdracht, fusie, consolidering of enige
vervreemding van al, of grotendeels al, zijn activa of
bedrijfsactiviteiten, mits een schriftelijke kennisgeving
daaromtrent aan de Verkoper. (e) Relatie tussen de
Koper en de Verkoper. Niets in enig Contract, en geen
enkele handeling ondernomen door de partijen in
verband daarmee, zal aanleiding geven of verondersteld
worden aanleiding te geven tot de vorming van een
partnership, vereniging, joint venture of andere
samenwerkingsentiteit tussen de Koper en de Verkoper,
en de Verkoper kan de Koper op geen enkele manier
verplichten of binden of hem aansprakelijkheden of
verplichtingen opleggen voor of namens de Koper. De
Koper en de Verkoper handelen als onafhankelijke
aannemers. (f) Splitsbaarheid. Als een van de
bepalingen van een Contract geheel of gedeeltelijk
ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan raakt
die ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid
alleen bedoelde bepaling of een deel daarvan, en het
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resterende deel van bedoelde bepaling en alle andere
bepalingen van het Contract blijven volledig van kracht
en rechtsgeldig. (g) Toepasselijke recht en bevoegde
rechtbank. Alle geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met een Contract, worden uitsluitend
beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van
alle regelgeving inzake rechtskeuze en/of nationale of
internationale collisieregels. De toepassing van het
Weens koopverdrag (1980) wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met een Contract zijn onderworpen aan
de
uitsluitende
bevoegdheid
van
de
ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent,
België.
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