
Algemene verkoopsvoorwaarden - Thomas & Betts Netherlands BV

1. ALGEMEEN
1.1 Deze Voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op alle

offertes van Thomas & Betts Netherlands BV (de ‘Verkoper’) of op alle Contracten die worden
afgesloten tussen de Verkoper en de Koper. Elke wijziging van deze Voorwaarden is in geen
geval van toepassing, tenzij na schriftelijk akkoord van de Verkoper.

1.2 Als de Koper gevestigd is in een ander land dan Nederland, dan gaat de Koper er vooraf mee
akkoord dat het Aankooporder een internationaal karakter heeft en dat de bepalingen van
Clausule 17 inzake de keuze van de wet en de jurisdictie ten volle van toepassing zijn.

2. PRIJS
2.1 De toepasbare prijzen zijn de prijzen die weergegeven zijn in de tarievenlijst van de Verkoper

die van kracht is op de datum waarop het Aankooporder door de Koper wordt geplaatst.
2.2 Alle prijzen van de Verkoper worden uitgedrukt ‘af fabriek’ (INCOTERMS 2010), uitgezonderd

dat ze de kosten voor de verpakking niet omvatten, maar wel die voor het laden. Alle andere
kosten zoals het lossen, het vervoer, de douanerechten en de verzekering zijn niet inbegrepen
in de prijzen.

2.3 Alle door de Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief btw en elke andere toepasbare belasting.
2.4 De offertes zijn 30 (dertig) kalenderdagen geldig, te rekenen vanaf de dag van uitgifte, behalve

wanneer dit anders in de offerte is vermeld en vooropgesteld dat de Verkoper de offerte niet
voordien heeft geannuleerd.

2.5 De minimale hoeveelheden en de veelvouden en de referenties kunnen worden gewijzigd
zonder berichtgeving en zijn die welke van kracht zijn op het moment van de verzending.

2.6 De Verkoper behoudt zich het recht voor om het Aankooporder aan te passen en/of de prijs op
elk moment te wijzigen bij: (1) elke wijziging van het door de Koper gevraagde model; (2) elke
opschorting of elke vertraging van het begin of de uitvoering van het werk volgens de
instructies van de Koper of elke onbekwaamheid om voldoende instructies te geven; (3) elke
stijging van de kosten van de arbeid of de materialen; (4) elke vermindering van de
hoeveelheid van Goederen waarop de offerte is gebaseerd.

3. AANKOOPORDERS
3.1 De Koper garandeert dat de voorwaarden van zijn Aankooporder en elke toepasbare

specificatie volledig en nauwkeurig zijn en de correcte nummers van de onderdelen en correcte
prijzen vermelden.

3.2 De vragen van de Koper om het Aankooporder te wijzigen vereisen het schriftelijke akkoord
van de Verkoper.

3.3 De Aankooporders met een waarde onder EUR 500 zijn onderworpen aan behandelingskosten
van EUR 50.

3.4 De Goederen die door de Verkoper worden verkocht in multipele verpakkingshoeveelheden
kunnen in geen enkele omstandigheid worden opgesplitst.

3.5 De Aankooporders die bij de Verkoper, via EDI of door enige andere manier worden geplaatst,
worden afgerond tot de standaardhoeveelheid die een pakje/pakket/lot (met een
standaardverpakkingshoeveelheid of een hogere eenheidsverpakkingshoeveelheid) bevat.

4. CONTRACT EN BESCHRIJVING
4.1 Een Contract is pas afgesloten bij de schriftelijke aanvaarding van een Aankooporder door de

Verkoper.
4.2 Alle stalen, tekeningen, beschrijvingen, specificaties, reclame die door de Verkoper worden

gemaakt en alle beschrijvingen of illustraties in catalogi of brochures (betreffende de
materialen, afmetingen, vorm, indeling of kleur enzovoort) van de Verkoper worden enkel
uitgegeven of gepubliceerd om bij benadering een idee te geven van de Goederen. Zij maken
geen deel uit van het Contract.

5. LEVERING EN RISICO
5.1 De levering van de Goederen en de overdracht van de risico's zullen worden uitgevoerd op de

bedrijfszetel van de Verkoper (‘af fabriek’ INCOTERMS 2010), ongeacht het voorbehoud van
eigendom uit hoofde van de Verkoper, in overeenstemming met Clausule 11.

5.2 Alle voor de levering van de Goederen gespecificeerde momenten zullen worden berekend
vanaf de laatste van de volgende data: de datum waarop de Verkoper het schriftelijk
Aankooporder heeft aanvaard of de datum waarop de Verkoper alle nodige informatie en/of de
voorafgaandelijke betaling waartoe de Koper verplicht was, heeft ontvangen.

5.3 Alle data die door de Verkoper werden gespecificeerd voor de levering van Goederen, zijn een
raming. De Verkoper is niet aansprakelijk in het geval van rechtstreeks of onrechtstreeks
verlies, kosten, schade, onkosten of uitgaven die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn
van een vertraging in de levering van Goederen (zelfs indien deze vertraging te wijten is aan de
fout of de nalatigheid van de Verkoper), noch zal een vertraging het voor de Koper mogelijk
maken om het Aankooporder op te zeggen of te verbreken, tenzij deze vertraging 3 (drie)
maanden overschrijdt.

5.4 De Koper zal in plaats van levering en op zijn kosten geschikte transportmiddelen leveren om
de Goederen te komen oppikken.

5.5 Indien om enige reden de Koper de levering van geen van de Goederen kan aanvaarden als ze
klaar zijn om te worden geleverd of als de Verkoper niet in staat is om de Goederen op tijd te
leveren omdat de Koper geen instructie, document, machtiging of geschikte toestemming heeft
gegeven, dan zal de Verkoper volgens zijn wens:
(1) ofwel op eenzijdige en wettige wijze het Aankooporder volledig of gedeeltelijk kunnen

verbreken, onverminderd de schadeloosstelling van de Verkoper, aangezien dergelijke
oorzaken worden beschouwd als een zuivere nalatigheid van de Koper;

(2) ofwel de Goederen kunnen opslaan tot de levering ervan, waarbij de Koper aansprakelijk
zal zijn voor alle eraan verbonden kosten en uitgaven (waaronder de opslag en de
verzekering) en waarbij de Goederen geacht zullen worden te zijn geleverd en het risico
met betrekking tot de Goederen zal worden overgedragen aan de Koper (waaronder voor
het verlies of de schade die door de nalatigheid van de Verkoper wordt veroorzaakt).

Deze bepalingen hebben geen invloed op de voorziene betalingsverplichtingen.
5.6 De Verkoper is automatisch vrijgesteld van elke verplichting inzake de leveringstermijnen en de

Koper zal aansprakelijk zijn voor de financiële gevolgen bij het niet-naleven door de Koper van
de betalingsvoorwaarden.

5.7 Indien de Verkoper aan de Koper een hoeveelheid Goederen levert die hoger of lager is dan
maximaal 10 % van de door de Verkoper aanvaarde hoeveelheid, dan kan de Koper geen
bezwaar uiten of de Goederen weigeren en moet hij deze Goederen betalen naar verhouding
van de in de Aankooporder vermelde prijs. De Verkoper kan de Goederen in meerdere keren
leveren. Elk afzonderlijke verzending zal worden gefactureerd en betaald in overeenstemming
met de bepalingen van de Aankooporder.

6. OVERMACHT
6.1 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn tegenover de Koper bij vertraging in de uitvoering of

niet-uitvoering van een van zijn verplichtingen in overeenstemming met dit contract als de
vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is van een geval van Overmacht of van
gebeurtenissen zoals, maar niet beperkt tot, een brand, een overstroming, een ontploffing, een
epidemie, een opstand, oproer, een staking, een lock-out of elke andere industriële actie, een
natuurramp, een oorlog, oorlogszuchtige vijandigheden of een oorlogsdreiging, terroristische
activiteiten, een ongeval, een verbod of beperking die wordt opgelegd door een regering of een
andere officiële overheid die het Aankooporder beïnvloedt en die niet van kracht is op de
datum van het Aankooporder, een defect van de machines, een onderbreking van het transport
of een vertraging in de verzending, een onderbreking of een vertraging in de levering van
onderdelen, beperkingen in het verbruik van energie of grondstoffen of elke andere gebeurtenis
die buiten de wil van de Verkoper en zijn leveranciers staat.

6.2 De Verkoper moet de Koper zodra dit mogelijk is op de hoogte brengen van de aard en de
omvang van de omstandigheden in kwestie en ook van het einde ervan.

6.3 Indien deze omstandigheden meer dan 6 (zes) maanden duren, dan kan de Koper dit
Aankooporder opzeggen en is de Verkoper niet aansprakelijk.

7. KLACHTEN
De Koper moet de Verkoper schriftelijk alle klachten meedelen in verband met de niet-levering
van de Goederen, een onvoldoende hoeveelheid, onjuiste kosten of prijswijzigingen binnen een
periode van 14 (veertien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum (of de datum waarop de
Goederen gelost worden als het adres van de op de factuur vermelde geadresseerde
gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte (EER)). Zo niet wordt de volledige
levering geacht te zijn uitgevoerd in overeenstemming met de factuur en zal de factuur op alle
vlakken als correct worden geacht.

8. TERUGGAVE VAN GOEDEREN
8.1 De teruggave van Goederen van de Koper zal pas worden aanvaard door de Verkoper als de

Goederen vergezeld zijn van een formulier (RMA) voor de goedkeuring van de teruggave van
Goederen dat vooraf is goedgekeurd door de Verkoper. Dit formulier wordt gevoegd bij de
teruggestuurde Goederen vóór hun verzending naar de Verkoper.

8.2 Een vermindering van de te betalen bedragen zal pas toegelaten zijn voor de teruggave van de
Goederen tot de uitgifte van een dergelijke creditnota.

8.3 Goederen ‘op maat’ kunnen niet worden teruggezonden naar de Verkoper.
8.4 De Goederen die worden geleverd in minimum- of multipele verpakkingshoeveelheden moeten

volledig worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking, in de staat zijn zoals ze zijn
verkocht en overeenstemmen met hun beschrijving in de huidige catalogus. Zo niet zijn de
teruggestuurde Goederen onderworpen aan heropslagkosten van 35 % en/of indien van
toepassing, aan de weigering van krediet.

9. GARANTIE
9.1 De Verkoper garandeert dat de Goederen overeenstemmen met hun specificatie op het

moment van de levering en geen enkel materieel- of fabricatiegebrek vertonen tijdens de
garantieperiode van het product die gespecificeerd is in de catalogi van de Verkoper en/of op
de garantiebewijzen van de Goederen of, bij gebrek aan een specificatie, voor een periode van
12 (twaalf) maanden volgend op de datum van de levering van de Goederen.

9.2 De garantie hierboven wordt door de Verkoper gegeven onder voorbehoud van de volgende
voorwaarden:
(1) de Koper overhandigt een schriftelijke kennisgeving van het gebrek aan de Verkoper

binnen 2 (twee) kalenderdagen volgend op de dag waarop de Koper het gebrek ontdekt of
had kunnen ontdekken;

(2) de Verkoper krijgt een redelijke termijn voor de inspectie van de Goederen nadat hij de
kennisgeving heeft ontvangen en de Koper zal, na het verkrijgen van een formulier (RMA)
voor de goedkeuring van de teruggave uit de hand van de Verkoper, deze Goederen
terugsturen naar de bedrijfszetel van de Verkoper op kosten van de Verkoper zodat de
inspectie kan plaatsvinden;

(3) de Verkoper is niet aansprakelijk wat het gebrek van de Goederen betreft
- dat voortvloeit uit elk ontwerp, model of specificatie die/dat geleverd is door de Koper;
- als de Koper deze Goederen blijft gebruiken nadat een dergelijke kennisgeving werd

gegeven;
- dat voortvloeit uit een normale slijtage, een opzettelijke beschadiging, een nalatigheid,

abnormale arbeidsomstandigheden, het niet-naleven van instructies van de Verkoper
voor de opslag, de installatie, de indienststelling, het gebruik of het onderhoud van de
Goederen of (bij afwezigheid daarvan) uit de goede handelspraktijk, het misbruik of de
wijziging of het herstel van de Goederen zonder de schriftelijke goedkeuring van de
Verkoper;

- bij gebruik van onderdelen die niet voorzien zijn door de technische specificaties van de
Verkoper, bij slecht gebruik door de Koper of door een derde.

- indien de totale prijs van de Goederen niet werd betaald op de vervaldatum van de
betaling;

(4) de bovenvermelde garantie dekt de onderdelen, de materialen of de uitrusting niet die niet
zijn vervaardigd door de Verkoper. Op dit vlak kan de Koper alleen genieten van een
dergelijke garantie op de manier die door de fabrikant aan de Verkoper wordt meegedeeld.

9.3 Indien de Koper de Verkoper niet op de hoogte brengt binnen de termijn die vermeld is in
Clausule 9.2, (1) is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk gebrek of defect en zal de
Koper de prijs moeten betalen alsof de Goederen werden geleverd in overeenstemming met
hun specificatie.

9.4 Onder voorbehoud van Clausules 9.2 en 9.3 en indien tot voldoening van de Verkoper
aangetoond is dat het gebrek gedekt wordt door de in Clausule 9.1 vermelde garantie, zal de
Verkoper naar eigen goeddunken de defecte Goederen vervangen of herstellen of de prijs van
deze Goederen terugbetalen naar verhouding van de in de Aankooporder vermelde prijs,
vooropgesteld dat als de Verkoper het vraagt, de Koper de defecte Goederen of het defecte
gedeelte van deze Goederen terugstuurt naar de Verkoper.

9.5 De Goederen die door de Koper naar de Verkoper worden teruggestuurd omdat ze defect zijn,
maar die bij inspectie door de Verkoper in goede staat worden bevonden, worden naar de
Koper teruggestuurd op zijn kosten en met een toeslag van behandelingskosten.

9.6 De herstelling, de wijziging of de vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft
geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg.

9.7 De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk (ongeacht of volgend uit gelijk welke
Aankooporder) wat elk verlies, beschadiging, blessure of kosten betreft die voortvloeien uit elk
gebrek van de Goederen (al dan niet te wijten aan een nalatigheid of fout uit hoofde van de
Verkoper) en in het bijzonder wat de kosten betreft die voortvloeien uit een uitgevoerd werk,
onrechtstreekse beschadigingen of onrechtstreekse uitgaven of een verlies van winst of een
aansprakelijkheid ten opzichte van derden die de Koper oploopt ten gevolge van een dergelijk
gebrek.

9.8 Onder voorbehoud van de Clausules 9.1 en 9.4 hierboven zijn alle garanties (onder meer met
betrekking tot de kwaliteit of de beschrijving van de Goederen of hun geschiktheid voor een
bepaald doel of voor een gebruik of hun aanwending onder alle omstandigheden, ongeacht of
ze al dan niet gekend of meegedeeld zijn aan de Verkoper), hierdoor uitgesloten,
vooropgesteld dat geen enkele bepaling geïnterpreteerd of toegepast wordt om de
aansprakelijkheid van de Verkoper uit te sluiten of te beperken bij overlijden of bij blessure die
het gevolg is van de nalatigheid van de Verkoper, van fraude of van een valse verklaring.

9.9 Behalve indien dit anders wordt bepaald en uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Verkoper, is
de Koper volledig aansprakelijk voor de garantie dat de geleverde Goederen worden gebruikt
in overeenstemming met de Richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit zoals Richtlijn
2004/108/EG en/of zijn equivalent voor telecommunicatieapparatuur (Richtlijn 1999/5/EG).

10 BETALINGSVOORWAARDEN
10.1 Tenzij dit anders bepaald is in de offerte of op de factuur, moeten de facturen worden betaald

binnen een periode van 30 (dertig) kalenderdagen volgend op de factuurdatum in de
munteenheid die op de facturen is vermeld.

10.2 De betalingen worden volledig uitgevoerd op de vervaldatum zonder aftrek bij wijze van
compensatie, reconventionele vordering, vermindering, korting of andere.

10.3 De betalingsdatum vormt een essentieel element van de Aankooporder.
10.4 Bij niet-betaling zal de Verkoper elke latere levering opschorten of de rest van de

Aankooporder annuleren. Als de betaling langer dan 30 (dertig) kalenderdagen uitblijft, dan kan
de Verkoper de Aankooporder eenzijdig ontbinden op kosten van de Koper, vooropgesteld dat
de volledige betaling niet ontvangen is na een voorafgaandelijke kennisgeving van 8 (acht)
kalenderdagen waarin de betaling wordt gevraagd. In dit geval zal de Koper volledig
aansprakelijk zijn voor alle uitgaven, kosten en verliezen, van welke aard dan ook, die de
Verkoper oploopt wegens of ten gevolge van een dergelijke ontbinding van de Aankooporder.

10.5 Bij niet-betaling op de vervaldatum zijn boetes voor achterstallige betaling verschuldigd tegen
de geldende wettelijke intrestvoet en volgens de toepasbare wetten, evenals een forfaitaire
vergoeding van EUR 40 als inningskosten. Als deze kosten hoger liggen, dan behoudt de
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Verkoper zich het recht voor om een aanvullende vergoeding te vragen na overlegging van
bewijsstukken.

10.6 De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, een
garantie voor de betalingen te vragen vooraleer elke Aankooporder verder te zetten.

10.7 Alle betalingen die betaalbaar zijn aan de Verkoper uit hoofde van de Aankooporder worden
onmiddellijk opeisbaar bij de ontbinding van de Aankooporder, ongeacht elke andere bepaling.

10.8 De Verkoper behoudt zich het recht voor om strengere betalingsvoorwaarden en/of garanties
voor een correcte betaling te eisen indien er al betalingsincidenten zijn geweest met de Koper.

11. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Ondanks de overdracht van de risico’s in overeenstemming met Clausule 5 zal de

eigendomstitel in verband met alle aan de Koper geleverde of te leveren Goederen niet worden
overgedragen aan de Koper tot alle bedragen die betaalbaar zijn door de Koper met betrekking
tot de geleverde of te leveren Goederen volledig betaald zijn in overeenstemming met Clausule
10 van deze Aankooporder.

11.2 De Koper zal het bestaan van rechten van de Verkoper inzake het voorbehoud van de
eigendom bekendmaken aan elke derde aan wie de Koper Goederen verkoopt.

11.3 Ook als de betaling volledig werd ontvangen door de Verkoper betreffende de krachtens het
Aankooporder geleverde Goederen, zal de eigendomstitel van de Goederen niet worden
overgedragen aan de Koper tot de betaling van alle andere sommen die verschuldigd zijn door
de Koper aan de Verkoper op elke rekening volledig werd ontvangen en in de tussentijd blijven
de verplichtingen van de Koper zoals beschreven in deze Clausule 11 bestaan.

11.4 Zolang de eigendomstitel van de Goederen niet is overgedragen aan de Koper, kan de Koper
ze niet hypothekeren of de eigendomstitel overdragen als garantie. De Koper zal de Verkoper
onmiddellijk met een aangetekende brief op de hoogte brengen indien een derde elk recht van
retentie van de Goederen probeert op te eisen of uit te oefenen. De Koper zal de kosten
dragen van elke actie die het gevolg is van een dergelijke poging tot opeising of een dergelijk
recht van retentie.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Niettegenstaande elke tegengestelde clausule zal de Verkoper geen vergoeding geven voor
elke onrechtstreekse schade of elke immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies
van inkomsten, verlies van winst, exploitatieverlies, financiële kosten, verlies van bestelling of
enige commerciële hinder, waarbij de Koper in zijn eigen naam en in naam van zijn
verzekeraars verzaakt aan elk beroep tegen de Verkoper en zijn verzekeraars.
Bij uitsluiting van een zware fout van de Verkoper en de schadeloosstelling van lichamelijke
schade is de algemene aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt, ongeacht de oorzaak, tot
een som die maximaal het bedrag zonder belastingen van de Aankooporder bedraagt.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 De Verkoper is niet verplicht om een fabricatie- of productieplan van de Goederen voor te

leggen, noch enig detail hieromtrent, zelfs indien de Goederen geleverd zijn met een
installatieplan.

13.2 Elk auteursrecht of recht op industriële of intellectuele eigendom betreffende alle plannen,
specificaties, tekeningen, schema's, patronen, gewichten, instructies, richtlijnen,
beschrijvingen, handelsgeheimen of technische informatie die aan de Koper worden geleverd,
blijven de eigendom van de Verkoper en maken geen deel uit van de Aankooporder. De Koper
is verplicht zich te houden aan het beroepsgeheim en zal aan geen enkele derde een deel van
de inhoud hiervan, noch een beschrijving inzake de door de Verkoper geleverde Goederen
publiceren of bekendmaken zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
Verkoper. De Koper zal deze informatie slechts gebruiken voor de specifieke behoeften van
zijn activiteiten en het onderhoud van de Goederen.

13.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving aan de
Koper de modellen en alle plannen, specificaties, tekeningen, schema's, patronen, gewichten,
instructies, richtlijnen, beschrijvingen, handelsgeheimen en technische informatie te wijzigen.

13.4 De in de Goederen vervatte technologie en knowhow, al dan niet gepatenteerd, of elk ander
recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Goederen, blijven de exclusieve
eigendom van de Verkoper. De Verkoper verleent de Koper slechts een niet-exclusief en niet-
overdraagbaar recht om het product te gebruiken of te onderhouden. Het recht om een wissel-
of reserveonderdeel voor de Goederen te produceren of te vervaardigen is uitgesloten.

13.5 De Koper verbindt zich ertoe de naam van de Verkoper of een filiaal, afdeling of onderneming
dat verbonden is met de groep van de Verkoper (of elke afkorting of wijziging van deze naam)
niet te gebruiken zonder de voorafgaandelijke en specifieke schriftelijke goedkeuring van de
Verkoper. Hiervoor zal de Koper eerst de in de catalogusmodellen en verkoopmiddelen
voorziene afbeeldingen aan de Leverancier voorleggen zodat die zijn goedkeuring kan geven
en zal hij een bijkomende goedkeuring proberen te verkrijgen in het geval dat er een materiële
wijziging aan de overeengekomen afbeeldingen beoogd wordt. Een dergelijke goedkeuring zal
niet overdreven geweigerd of uitgesteld worden.

14. CONTROLE VAN DE EINDBESTEMMING
De Koper verbindt er zich toe om de wettelijke toelatingen in verband met de Leveranciers die
onderworpen zijn aan de controle van de eindbestemming omwille van hun aard of hun
bestemming te verkrijgen zonder dat de Verkoper zich op enige wijze aansprakelijk stelt. In
geen geval zullen de Goederen opnieuw worden uitgevoerd, in tegenspraak met de bepalingen
voor de controle van uitvoer van landen van herkomst waar ze vervaardigd zijn. Bovendien
zullen deze Goederen in geen geval worden gebruikt voor militaire of nucleaire doeleinden of
om kerncentrales of fabrieken voor de productie van chemische, biologische of nucleaire
wapens of raketten te maken of voor gelijkaardige doeleinden.

15. REACH
De Koper is verplicht om de Verkoper te informeren over het geïdentificeerde gebruik van de
stoffen op zich en/of de stoffen die vervat zijn in bereidingen en/of in Goederen die het
voorwerp zijn van de Aankooporder, en om in het algemeen alle verplichtingen na te leven die
hij verschuldigd is in zijn hoedanigheid als speler in de toeleveringsketen, zoals voorzien in de
REACH-Verordening (EG) Nr. 1907/2006, evenals in elke latere wijziging hiervan.

16. ETHIEK
De Koper garandeert dat noch hij, noch een andere persoon van wie hij kennis heeft,
rechtstreeks of onrechtstreeks, een betaling of schenking zal doen of een verbintenis zal
aangaan tegenover hun klanten, functionarissen, overheidsambtenaren of vertegenwoordigers,
directeurs en medewerkers van de Verkoper of van elke andere partij, op een manier die
tegenstrijdig is met de toepasbare wetgeving, in het bijzonder, maar zonder zich te beperken
tot de Amerikaanse wet op de corruptiepraktijken in het buitenland (Foreign Corrupt Practices
Act) en in dergelijk geval met de wetgevingen die van kracht worden gesteld door de lidstaten
en ondertekenende leden die het Verdrag van de OESO betreffende de strijd tegen de
corruptie van buitenlandse overheidsambtenaren (Convention Combating Bribery of Foreign
Officials) in werking stellen, en hij verbindt zich er tevens toe om alle wetten, reglementeringen,
voorschriften en regels inzake ongeoorloofde beïnvloeding en corruptie na te leven. Geen
enkele bepaling van het Aankooporder mag de Verkoper verplichten om de Koper te
vergoeden voor toegestane of beloofde voordelen. Het daadwerkelijk niet-naleven door de
Koper van een van de hierboven vermelde verplichtingen kan door de Verkoper worden
beschouwd als een ernstige overtreding van het Aankooporder hetgeen het de Verkoper
mogelijk maakt om die eenzijdig te ontbinden met onmiddellijke ingang en onverminderd elk
ander recht of gerechtelijke stappen die de Verkoper kan laten gelden in het kader van het
Aankooporder of de van kracht zijnde wetgeving. De Koper moet de Verkoper vergoeden voor
alle schulden, beschadigingen die vermeld zijn en bij de verwezenlijking van het Aankooporder.
De Koper erkent de Ethische Code van de Verkoper te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen, of geïnformeerd te zijn hoe hij die online kan raadplegen. De Koper
aanvaardt zich te richten naar de contractuele verplichtingen waaraan hij verschuldigd is in het
kader van het Aankooporder met naleving van het ethische gedrag volgens wezenlijk
gelijkaardige normen.

17. TOEPASBARE WET
De Aankooporders tussen de partijen worden beheerst door het Nederlandse recht, met
uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 over internationale
Aankooporders van Goederen. De partijen hiervan onderwerpen zich aan de exclusieve
jurisdictie van de bevoegde Rechtbanken in Amsterdam, Nederland, onverminderd het recht
van de Verkoper om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank.

18. VERTROUWELIJKHEID
De Koper verbindt zich ertoe om alle informatie die hij zou kunnen ontvangen of waarvan hij
kennis zou kunnen nemen bij de uitvoering van het Aankooporder, vertrouwelijk te houden. Het
is hem verboden om op welke manier dan ook deze informatie, volledig of gedeeltelijk, bekend
te maken aan derden en ze te gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van het
Aankooporder. Hij garandeert dat zijn personeelsleden deze verbintenis zullen naleven.
Deze bepalingen zijn toepasbaar voor een duur van 10 jaar na het einde van de uitvoering van
het Aankooporder, behalve voor de kennis die behoort tot of later zal behoren tot het publieke
domein.

* * * *


