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1. ALGEMEEN 
 1.1 Dit document bevat, samen met de aankooporder waarop 

het van toepassing is (hierna: “de Aankooporder”), alle 
voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst tussen 
beide partijen m.b.t. de (levering van) goederen (“Goederen”) 
of (het verrichten van) diensten (“Diensten”) (“de 
Overeenkomst”).  
1.2 Afwijkende of bijkomende voorwaarden of bepalingen die 
van toepassing worden verklaard door de verkoper (“de 
Verkoper”) worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en 
geen enkele latere handeling of gedraging van de Koper zal 
beschouwd worden als een aanvaarding hiervan.  

 1.3 Aan of van de Overeenkomst mag niets toegevoegd, 
gewijzigd of vervangen worden behoudens door middel van 
een schriftelijk en door een gemachtigde vertegenwoordiger 
van de Koper getekend document.  
1.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van 
de Aankooporder of ieder formeel afzonderlijk schriftelijk 
contract en de Overeenkomst, zal voorrang gegeven worden 
aan de bepalingen van de Aankooporder of het formeel 
afzonderlijk schriftelijk contract. 
2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
2.1 Door (a) verzending van een bevestiging van ontvangst van 
deze Aankooporder, (b) levering van Goederen of materialen, 
of (c) leveren van Diensten, wordt de Verkoper geacht de 
bepalingen van de Overeenkomst te hebben aanvaard.  
3. SPECIFICATIES EN GARANTIE 
3.1 De kwaliteit, kwantiteit en beschrijving van de Goederen 
en/of Diensten dienen strikt overeen te stemmen met de 
Aankooporder en/of iedere (alle) door de Koper aan de 
Verkoper overhandigde of schriftelijk door de Koper aanvaarde 
specificatie(s).  
3.2 De Verkoper garandeert voor alle geleverde Goederen en 
Diensten dat deze: 
3.2.1 zijn vervaardigd aan de hand van een eersteklas ontwerp, 
en van een deugdelijke constructie, uitvoering, 
materiaalgebruik, samenstelling en kwaliteit zijn; 
3.2.2 , indien van toepassing, in overeenstemming zijn met 
tekeningen, andere gegevens en standaardnormen zoals 
aangeduid door de Koper; 
3.2.3 van deugdelijke kwaliteit zijn en geschikt zijn voor hun 
beoogde gebruik; 
3.2.4 vrij zijn van pand- en andere rechten;  
3.2.5 in overeenstemming zijn met toepasselijke wet- en 
regelgeving; 
3.2.6 vrij zijn van patenten, licenties en andere intellectuele 
eigendomsrechten van derden. 
Alle garanties zijn permanent geldig en blijven van kracht na 
aanvaarding van de Goederen of Diensten door de Koper. 
4. PRIJS  
4.1 De prijs van de Goederen en/of Diensten dient vermeld te 
worden in de Aankooporder en is, behoudens andersluidende 
vermelding, : 
4.1.1 exclusief BTW, doch; 
4.1.2 inclusief alle invoerrechten en belastingen, 
douanerechten en transport- en reiskosten, en kosten voor 
verzekering, geschikte verpakking, lossen, inspectie, testen, 
certificaten, e.d.  
4.2 De prijs mag niet gewijzigd worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Koper. 
5. BETALING 
5.1 De Verkoper zal de aan de Koper een factuur zenden na 
levering van de Goederen of het verrichten van de Diensten. 
5.2 Tenzij anders overeengekomen is, zal betaling van de 
factuur plaatsvinden zestig (60) dagen na het einde van de 
maand van ontvangst van de factuur of de gecorrigeerde 
factuur of de geleverde Goederen en/of de verrichte Diensten, 
waarbij de termijn van zestig (60) dagen begint te lopen vanaf 
het moment dat het laatste element door de Koper is 

ontvangen. Indien de betaling op de tweede werkdag van de 
maand volgend op de betaaldatum geïnitieerd wordt, wordt dit 
als een tijdige betaling aanzien. 
5.3.De Koper kan schuldvergelijking toepassen tussen (1) elk 
bedrag date de Verkoper of een van diens verbonden 
ondernemingen aan de Koper of een van diens verbonden 
ondernemingen verschuldigd is en (2) elk bedrag dat de Koper 
aan de Verkoper verschuldigd is. In het geval bij deze 
schuldvergelijking een verbonden onderneming van de 
Verkoper betrokken is, aanvaardt de Verkoper hierbij hoofdelijk 
aansprakelijk te zijn voor elke schuld van deze verbonden 
onderneming ten belope van het bedrag dat de Verkoper aan 
de Koper verschuldigd is. 

 5.4 De Verkoper mag zonder voorafgaande toestemming van 
de Koper geen van de vorderingen die zij op grond van de 
Overeenkomst op de Koper heeft of nog zal krijgen cederen of 
overdragen aan een derde. 
6. LEVERING 
6.1 De levering geschiedt volgens de overeengekomen ICC 
INCOTERM (in de meest recente versie van de ICC 
INCOTERMS op het ogenblik van de Overeenkomst ). Indien 
geen INCOTERM van toepassing is, zal er van uitgegaan 
worden dat de levering geschiedt op het ogenblik van het einde 
van lossing van de Goederen op de door de Koper aangeduide 
plaats van bestemming. 
6.2 De termijn voor het leveren van de Goederen of het 
verrichten van de Diensten is van wezenlijk belang en begint te 
lopen vanaf de datum van aanvaarding door de Verkoper van 
de Aankooporder of vanaf de datum waarop de Verkoper in het 
bezit wordt gesteld van de informatie en tekeningen die 
benodigd zijn om de Goederen te kunnen produceren of de 
Diensten te kunnen verrichten, waarbij wordt gerekend vanaf 
het laatste moment waarop hetzij aanvaarding of inbezitstelling 
van de informatie of tekening laatstelijk is geschied.  
6.3 Gedeeltelijke levering van Goederen is slechts toegestaan 
met voorafgaande toestemming van de Koper. Indien dergelijke 
toestemming wordt gegeven zal de Verkoper evenwel niet 
gerechtigd zijn om betaling te vorderen voordat volledige 
levering heeft plaatsgevonden behoudens op grond van 
andersluidende schriftelijke toestemming van de Koper. 
6.4 Indien de Koper niet in staat is om de Goederen voor 
levering in ontvangst te nemen of installatie van de Goederen 
mogelijk te maken dan is de Verkoper verantwoordelijk voor het 
zorgdragen voor daartoe geschikte opslag de Goederen op een 
daartoe geschikte locatie waarbij hij de Koper op voorhand op 
de hoogte zal brengen van de bijzonderheden van de 
voorgestelde opslag. De Verkoper dient er tevens op toe te zien 
dat de Goederen en de plaats van opslag adequaat verzekerd 
zijn tegen de gebruikelijke risico's en dat de Koper in kennis 
wordt gesteld van de verzekering (dekking).  
6.5 Indien de Goederen voor (af)levering aangeboden worden 
vóór de in de Aankooporder opgegeven datum, dan is de Koper 
gerechtigd om de Goederen voor risico en op kosten  van de 
Verkoper aan de Verkoper retour te zenden.  
6.6. Elke levering moet vergezeld gaan van de exacte 
hoeveelheid en beschrijving van de Goederen en/of de 
verrichte Diensten. Verzendingsdocumenten met vermelding 
van het relevante Inkoopordernummer voor elke zending 
moeten per gewone post of per e-mail worden verzonden naar 
de site of het kantoor dat de Inkooporder heeft verstrekt op de 
dag dat de zending wordt uitgevoerd, ter attentie van het 
logistieke/ontvangende kantoor. Facturen met vermelding van 
het betreffende Inkoopordernummer dienen als.pdf-document 
te worden verstuurd naar APinvoicesEU@allnex.com. 
Wanneer de Goederen door de Verkoper worden gefactureerd, 
maar door een derde partij worden verzonden, dient de factuur 
de naam van de verzender te vermelden en het punt waar de 
levering vandaan komt. Indien de zending niet in een allnex-
locatie wordt afgeleverd, dient het originele cognossement te 
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worden voorzien van de factuur(en). 
6.7 De levering wordt pas als voltooid beschouwd indien de 
overeengekomen Goederen of Diensten volledig en in 
overeenstemming met de Overeenkomst zijn afgeleverd, 
respectievelijk in overeenstemming met de bepalingen van de 
Overeenkomst zijn verricht op het door de Koper opgegeven 
adres.  
6.8 De Verkoper dient de Koper jaarlijks, of eerder indien een 
dit document (tussentijds) is gewijzigd, in het bezit te stellen van 
een actueel Veiligheidsinformatieblad (“VIB”) voor ieder in het 
kader van de Overeenkomst geleverde zaak of geleverd artikel  
6.9 Indien de Verkoper slechts in staat is om enkele, maar niet 
al zijn klanten te bevoorraden, zal aan de Koper voorrang 
worden gegeven boven alle andere klanten van de Verkoper.  
7. WIJZIGINGEN/EXTRA WERK 
7.1 De Verkoper mag geen enkele wijziging aanbrengen in het 
ontwerp of op de specificaties van de Goederen of de Diensten 
tenzij met schriftelijke toestemming of op schriftelijk verzoek van 
de Koper.  
7.2 Tenzij de Koper de Verkoper er schriftelijk om verzoekt, zal 
de Verkoper de Goederen niet wijzigen zonder de schriftelijke 
voorafgaandelijke goedkeuring. Dit geldt ook voor de 
productieprocédés of methodes, productieplaats, kwalitatieve 
of kwantitatieve wijzigingen in de samenstellingen, reagentia, 
ingrediënten en/of solventen gebruikt in het productieproces. In 
het geval de Koper een van voormelde wijzigingen wenst in te 
voeren, zal de Koper de Verkoper hiervan minstens drie 
maanden op voorhand informeren. 
7.3 De Verkoper dient te allen tijde de door de Koper gewenste 
technisch uitvoerbare wijzigingen van of toevoegingen aan de 
overeengekomen Goederen en Diensten uit te voeren.   
7.4 Wijzigingen en toevoegingen mogen slechts leiden tot een 
verhoging van de overeengekomen prijs of verlenging van de 
overeengekomen leveringstermijn, voorzover dat niet 
onredelijk is en op voorwaarde dat binnen vijf (5) dagen na het 
verzoek van de Koper tot dergelijke wijzigingen of toevoegingen 
de Verkoper voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen 
of toevoegingen aan de Koper een schriftelijk voorstel heeft 
gedaan met betrekking tot een dergelijke stijging van de kosten 
of verlenging van de leveringstermijn, en op voorwaarde dat de 
Koper voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen of het 
aanbrengen van de toevoegingen schriftelijk heeft ingestemd 
met de door de Verkoper opgegeven prijs. 
7.5 De Koper is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen indien de uitvoering 
van de gewenste wijzigingen of toevoegingen op aanvaardbare 
voorwaarden niet mogelijk blijkt te zijn. In dat geval heeft de 
Verkoper het recht op, indien van toepassing, een vergoeding 
zoals omschreven in artikel 16.3. 
8. MATERIAAL, UITRUSTING EN INTELLECTUELE 
EIGENDOMSRECHTEN VAN DE KOPER 
8.1 Alle specificaties, tekeningen, patronen, illustraties, 
ontwerpinstrumenten, matrijzen, mallen, sjablonen en andere 
zaken die door de Koper aan de Verkoper worden geleverd, of 
waarvoor de kosten in rekening worden gebracht op de 
Aankooporder (a) zijn vertrouwelijk en mogen door de Verkoper 
aan geen enkele andere persoon worden bekendgemaakt 
zonder voorafgaande toestemming door de  Koper, (b) mogen 
niet gekopieerd of gebruikt worden voor enig ander doel dan de 
uitvoering van de Aankooporder, (c) blijven eigendom van de 
Koper, (d) dienen voor het risico en kosten van de Verkoper 
onmiddellijk en in goede staat aan de Koper te worden 
teruggezonden op diens (eerste) verzoek of na volledige 
voltooiing van (verplichtingen onder) de Aankooporder en (e) 
dienen door de Verkoper verzekerd te worden tegen alle risico's 
zolang hij deze in zijn bezit heeft.  
8.2 Indien een door de Koper aan de Verkoper ter beschikking 
gesteld artikel waarvan de kosten in rekening worden gebracht 
op de Aankooporder, beschadigd of vernietigd wordt, hetzij als 
gevolg van gebrekkig vakmanschap van de Verkoper, hetzij als 

gevolg van enige andere oorzaak, zal dit artikel worden 
vervangen of worden vergoed door de  Verkoper. 
8.3 Indien de Goederen ontworpen, gecreëerd of op een 
andere manier ontwikkeld werden door of voor de Verkoper uit 
hoofde van de Aankooporder, zijn alle daarin vervatte of 
daaraan gekoppelde intellectuele eigendomsrechten overal 
(inclusief, zonder beperking, patenten, auteursrechten, 
ontwerprechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken, 
dienstmerken en ‘know how’ en alle rechten in verband met 
voornoemde eigendomsrechten) ("de Intellectuele 
Eigendomsrechten") wereldwijd de absolute eigendom van de 
Koper. De Verkoper kent hierbij de Intellectuele 
Eigendomsrechten toe aan de Koper met de bedoeling dat na 
de vervaardiging van de Goederen de Intellectuele 
Eigendomsrechten automatisch overgaan op of toebehoren 
aan de Koper, en de Verkoper dient, op verzoek van de Koper 
(en ongeacht of de Overeenkomst is beëindigd of niet), alle 
documenten te (laten) ondertekenen en alle handelingen uit te 
(laten) voeren die de Koper redelijkerwijze kan vorderen om de 
Intellectuele Eigendomsrechten te doen toekomen aan of 
overgaan op de Koper. 
8.4 De Verkoper garandeert dat de geleverde Goederen en/of 
Diensten en het gebruik hiervan geen inbreuk maken op enige 
intellectuele of industriële eigendomsrechten (die al dan niet 
aan derden toebehoren). 
9. VERBOD OP UITBESTEDING 
9.1 De Verkoper mag de uitvoering van (de werkzaamheden 
onder) de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk uitbesteden 
aan een derde partij, behoudens met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Koper. 
10. INSPECTIE, TESTEN, NIET-VRIJSTELLING 
10.1 De Koper is te allen tijde gerechtigd om de Goederen of 
de Diensten te inspecteren of laten inspecteren, te 
onderzoeken of te laten onderzoeken en / of te testen of te laten 
testen, ongeacht waar deze zich bevinden, respectievelijk 
worden uitgevoerd.  
10.2 Inspectie, onderzoek, testen, aankoop en/of betaling door 
of namens de Koper, ontslaat de Verkoper niet  van enige 
verplichting of aansprakelijkheid die uit de Overeenkomst volgt 
of voortvloeit.  
10.3 De Koper dient de Verkoper van ieder gebrek in kennis te 
stellen binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na 
ontvangst van de Goederen of Diensten, tenzij er sprake is van 
een verborgen gebrek, waarvan de kennisgeving dient te 
geschieden binnen dertig (30) dagen na vaststelling van een 
dergelijk gebrek.  
11. RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG 
11.1 Goederen die geleverd worden en Goederen die met 
betrekking tot de uitvoering van Diensten geleverd worden zijn 
voor rekening en risico van de Verkoper tot de levering zal zijn 
voltooid, zoals uiteengezet in artikel 6.7. 
11.2 Indien de Koper een betaling doet alvorens de levering  
plaatsvindt, gaat de eigendom van de Goederen waarvoor de 
desbetreffende betaling wordt gedaan over op de Koper op het 
moment van betaling. De Verkoper is gehouden om de 
Goederen die reeds in eigendom toebehoren aan de Koper, 
maar zich nog bevinden bij de Verkoper van andere goederen 
die door de Verkoper gehouden worden af te zonderen en 
afgezonderd te houden. Deze Goederen worden door de 
Verkoper voor de Koper gehouden.  
12. GEBRUIK VAN MERKTEKENS VAN DE KOPER 
12.1 De Verkoper zal ieder door de Koper gebruikt merkteken 
of onderscheidend teken, zoals een handelsmerk, logo of 
decoratief merkteken, enkel gebruiken voor artikelen die aan de 
Koper worden geleverd.  
13.OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN MILIEU  

 13.1 De Verkoper en zijn werknemers of derden die door hem 
worden ingezet op alle locaties waarin op grond van de 
Overeenkomst is voorzien dienen alle voorschriften, regels, 
bepalingen en instructies met betrekking tot openbare orde, 
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veiligheid en milieu, die van kracht zijn op de plaats waar het 
werk wordt uitgevoerd strikt na te leven.  

 13.2. De Verkoper waarborgt dat alle toepasselijke wettelijke 
vereisten worden nageleefd. Indien de Verordening REACH 
N°1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
("REACH") van toepassing is, is deze waarborg van toepassing 
tot de Goederen, hun stoffen en preparaten zoals gedefinieerd 
in artikel 3, paragrafen 1) en 2) van REACH het einde van de 
toeleveringsketen bereikt hebben. Bovendien zal de Verkoper 
al het mogelijke doen om de Goederen te kunnen blijven 
vervaardigen, in de handel brengen of gebruiken, met inbegrip 
van het bekomen van preregistratie, registratie, het aanvragen 
van een autorisatie en/of het vermijden van beperkingen. De 
Verkoper zal het wettelijk statuut van de Goederen, diens 
stoffen en/of preparaten constant opvolgen en zal de Koper 
onmiddellijk van elke discussie over hun wettelijk statuut op de 
hoogte brengen. 
14. AANSPRAKELIJKHEID EN AFKEURING VAN 
PRODUCTEN  
14.1 De Verkoper stelt de Koper, zijn dochterondernemingen 
en functionarissen, management en werknemers schadeloos 
voor of vrijwaart de Koper, zijn dochterondernemingen en 
functionarissen, management en werknemers tegen alle 
werkelijke of vermeende claims, vorderingen, verliezen, 
schades, aansprakelijkheden, schikkingsbedragen, en iedere 
andere kosten of uitgaven (waaronder begrepen gerechtelijke 
kosten en billijke vergoedingen voor advocaten) die 
voortvloeien uit (a) een tekortkoming in de nakoming zijdens de 
Verkoper van enige verplichting onder de Overeenkomst, 
waaronder begrepen doch niet beperkt tot (i) een gebrek tijdens 
de fabricage, verwerking, verpakking of etikettering van de 
Goederen, en (ii) een inbreuk op één van de garanties 
toegelicht in de artikelen 3 en 8.4; (b) schade toegebracht aan 
eigendom of letsel toegebracht aan personen als gevolg van 
een handelen of nalaten van de Verkoper, zijn werknemers, 
dienstpersoneel, agenten, onderaannemers of anderen die met 
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst worden 
ingezet, tenzij deze schade enkel toe te schrijven is aan 
nalatigheid van de Koper of zijn werknemers, dienstpersoneel, 
agenten, onderaannemers.  
14.2 De Koper behoudt zich het recht voor om Goederen en/of 
Diensten geheel of gedeeltelijk af te keuren indien de Koper 
deze in niet overeenstemming acht met artikel 3 van de 
Overeenkomst of met de Aankooporder en om afgekeurde 
Goederen voor rekening en risico van de Verkoper aan de 
Verkoper retour te zenden, en onverminderd ieder ander 
rechtsmiddel waarop de Koper een beroep kan doen heeft de 
Koper heeft het recht om, naar keuze, de afgekeurde Goederen 
en/of Diensten, of een gedeelte hiervan, voor rekening van de 
Verkoper, door de Verkoper te laten vervangen, respectievelijk 
opnieuw te laten verrichten. 
15. VERZEKERING 
15.1 De Verkoper dient te allen tijde zorg te dragen voor de 
volgende verzekeringsdekking voor: 
15.1.1 Aansprakelijkheid voor arbeidsongeschiktheid, waar 
toepasselijk, binnen wettelijke limieten.  
15.1.2 Werkgeversaansprakelijkheid met een minimumbedrag 
van €500,000 (EURO)per ongeval/ziekte; 
15.1.3 Wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag 
van €1,000,000 (EURO)per incident en €2,000,000 (EURO) 
voor gezamenlijke verliezen, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen met de Koper; 
15.1.4 Motorrijtuigenaansprakelijkheid voor schade en/of 
lichamelijk letsel toegebracht aan  eigendommen van de Koper 
respectievelijk aan personen door ieder motorvoertuig dat 
bestuurd wordt door de Verkoper, zijn werknemers, agenten en 
onderaannemers, met een minimumbedrag van  €1,000,000 
(EURO); 
15.1.5  Productaansprakelijkheid voor een minimumbedrag van  
€10,000,000 (EURO); 

15.1.6 Aansprakelijkheid voor alle andere vormen van verlies, 
schade, lichamelijk letsel of andere claims aan het adres van of 
door de Verkoper of Koper die zouden kunnen voortvloeien uit 
de Overeenkomst. 
15.2 De Verkoper dient, alvorens hij overgaat tot het verrichten 
van enige activiteit of het uitvoeren van enig werk onder de 
Overeenkomst, het bewijs van voornoemde 
verzekering(sdekking) ter goedkeuring aan de Koper voor te 
leggen. 
16. SCHORSING/ONTBINDING/BEËINDIGING 
16.1 De Koper is gerechtigd om de nakoming van zijn 
verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
op te schorten of om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden of te beëindigen (hierna: “ontbinding”) door middel 
van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande 
kennisgeving of ingebrekestelling indien en in zoverre de 
Verkoper niet, niet tijdig of niet in voldoende mate voldoet aan 
zijn verplichtingen tegenover de Koper, of in gevallen waarin 
sprake is van surséance van betaling of faillissement van de 
Verkoper, beslag op (een gedeelte) van zijn 
bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor uitvoering van 
de Overeenkomst, en de sluiting of stopzetting van zijn 
(bedrijfs)activiteiten. In dergelijke gevallen is de Koper enkel 
gehouden om aan de Verkoperde prijs naar verhouding voor de 
reeds geleverde Goederen of Diensten, te betalen, doch 
uitsluitend in de mate dat de geleverde Diensten daadwerkelijk 
nuttig zijn voor de Koper en/of de Koper de Goederen wenst te 
behouden, onverminderd het recht op schadevergoeding dat 
de Koper toekomt op grond van artikel 14. 
16.2 Van het niet tijdig uitvoeren van de Overeenkomst zoals 
uiteengezet in artikel 16.1 is sprake indien er een vertraging is 
in de productie- of uitvoeringsplannen die ontvangen of 
bedongen zijn door de Koper, of indien, in het licht van de 
omstandigheden van het geval, het vermoeden 
gerechtvaardigd is dat een vertraging in nakoming van enige 
verplichting of deel van een verplichting onder de 
Overeenkomst zal ontstaan.  
16.3 De Koper is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen door middel van een 
schriftelijke verklaring indien de overeenkomst met zijn koper of 
klant voor wie de Overeenkomst met de Verkoper exclusief 
werd aangegaan, op welke grond dan ook geheel of gedeeltelijk 
is ontbonden, beëindigd of opgeschort. In dat geval is, evenals 
in het geval beschreven in artikel 7.5, de Koper enkel gehouden 
tot om de Koper de prijs naar verhouding voor de reeds 
geleverde Goederen of Diensten te vergoeden. 
16.4 Indien de Koper of de Verkoper door overmacht 
gedurende meer dan dertig (30) niet in staat is om de 
Overeenkomst na te leven, hebben beide partijen het recht om 
de Overeenkomst op te ontbinden of te beëindigen door middel 
van een schriftelijke verklaring en tegen vergoeding van de prijs 
naar verhouding voor reeds geleverde Goederen of Diensten. 

 16.5 Naast de bovenvermelde gevallen is de Koper gerechtigd 
om de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen door middel 
van een schriftelijke verklaring, één en ander  tegen vergoeding 
van de prijs naar verhouding voor reeds geleverde Goederen 
of Diensten, en, indien de Verkoper aantoont dat hij als gevolg 
van de ontbinding of de beëindiging schade of verlies heeft 
geleden, vermeerderd met een maximumbedrag van tien 
procent (10%) van de resterende overeengekomen prijs als 
vergoeding voor deze schade en verlies (inclusief gederfde 
winst). Iedere vordering van de Verkoper tot verdere 
aanvullende of vervangende schadevergoeding komt niet voor 
vergoeding in aanmerking.. 
17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT  
17.1 Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde rechtbank van de statutaire 
vestigingsplaats van de entiteit van de Koper door wie de 
Aankooporder werd geplaatst, tenzij Allnex de voorkeur geeft 
aan een andere bevoegde rechter; 
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17.2 De Overeenkomst tussen Koper en Verkoper is 
onderworpen aan bepalingen van het recht van het land waarin 
de entiteit van de Koper door wie de Aankooporder werd 
geplaatst statutair gevestigd is. De toepasselijkheid van het VN 
verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten 
betreffende Roerende Zaken (‘Weens Koopverdrag’) is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
18. GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS EN PRIVACY 
18.1. Bij het zakendoen met allnex wordt van de Verkoper 
verwacht dat hij de vereiste principes van fatsoenlijk zakendoen 
zoals beschreven in de Allnex Supplier Code of Conduct, die u 
kunt vinden door hier te klikken, respecteert en naleeft. Koper 
verwacht van de Verkoper dat hij zich aan de genoemde 
principes houdt en deze in zijn eigen bedrijfsvoering opneemt. 
18.2 De Verkoper dient zich te houden aan alle toepasselijke 
(inter)nationale privacywetten, -regels en -normen in verband 
met de uitvoering van de Overeenkomst. Verkoper garandeert 
uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken voor eigen 
doeleinden en geen onderaannemers te betrekken bij de 
verwerking van persoonsgegevens zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Koper. De Koper heeft het recht 
om de naleving van deze privacywetgeving door de Verkoper 
te controleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de 
verplichting van de Verkoper om passende technische en 
organisatorische maatregelen te nemen om de betrokken 
persoonsgegevens te beschermen. De Verkoper zal bijdragen 
en meewerken aan de uitvoering van een dergelijke audit en 

zal ervoor zorgen dat zijn onderaannemers bijdragen en 
meewerken zoals door de Koper wordt bepaald. 
19. OVERIGE BEPALINGEN 
19.1 Het niet of niet tijdig uitoefenen van enig recht of enige 
bevoegdheid onder de Overeenkomst zal niet gelden als 
afstand van dat recht of die bevoegdheid. Evenmin zal één 
enkele of slechts een gedeeltelijke uitoefening van enig recht of 
een bevoegdheid of voorrecht de verdere uitvoering daarvan of 
de uitvoering van enig ander recht of voorrecht of enige andere 
bevoegdheid, verhinderen.  
19.2  Ongeacht enige andere bepaling in de Overeenkomst, of 
iedere prognose, raming of (handels)gebruik tussen partijen, 
zal de Koper niet gehouden zijn tot bestelling of afname van of 
betaling voor een bepaalde minimumhoeveelheid Goederen. 
19.3 Indien enige bepaling in de Overeenkomst  onuitvoerbaar 
of in strijd met de toepasselijke wet - of regelgeving op enig 
rechtsgebied of in enig rechtsbestel  blijkt te zijn, dan wordt 
deze bepaling vervangen door een bepaling die, voor zover 
mogelijk, op een rechtsgeldige en afdwingbare manier voldoet 
aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling (of een 
gedeelte daarvan) en zullen de overige bepalingen van 
Overeenkomst voor partijen onverkort van kracht blijven. 
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