ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Preambule
Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de regels waaraan de verkoop van een Product van de vennootschap NEXANS
BENELUX is onderworpen, waarbij onder het woord “Product” elk fabricaat en/of elke dienstlevering door NEXANS BENELUX verstaan
dient te worden.
De term “Verkoper” duidt op NEXANS BENELUX en de term “Koper” duidt op degene die de bestelling voor een Product plaatst.
Onderhavige voorwaarden beheersen elke bestelling of overeenkomst en maken er integraal deel van uit.
1 – Prijzen en offerte
1.1

De offertes zijn dertig (30) dagen geldig en mogen worden gewijzigd vóór elke aanvaarding door de Koper. De bestelling verbindt
de Verkoper pas, wanneer deze uitdrukkelijk door de Verkoper werd aanvaard.

1.2

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn de prijzen netto prijzen, zonder verpakking, af fabriek en kunnen ze zonder
kennisgeving worden aangepast. Als er een exportverpakking nodig is, zal de kostprijs ervan voor rekening van de Koper zijn. De
geleverde hoeveelheden kunnen +/- 3 % van de bestelde hoeveelheden afwijken, zonder dat dit een betwisting vanwege de Koper
met zich kan brengen. De gefactureerde hoeveelheden zijn degene die effectief geleverd werden. Voor zover er een korting wordt
toegekend, staat het percentage ervan op de voorzijde.

1.3

Afgezien van de verkochte elementen, worden de verpakkingen (haspels, pallets, enz.) gratis ter beschikking gesteld van de Koper
- op diens exclusieve verantwoordelijkheid - gedurende een periode van maximaal zes maanden te tellen vanaf het einde van de
maand van verzending of terbeschikkingstelling van het Product. Bij het verstrijken van de bedongen termijn en bij gewoon gebrek
aan teruggave door de Koper zullen de verpakkingen door de Verkoper worden aangerekend tegen het tarief dat op het ogenblik
van de aankoop geldt. Bij een teruggave binnen de twaalf maanden na de periode van gratis terbeschikkingstelling van zes
maanden, en op voorwaarde dat de verpakkingen in goede staat van hergebruik door de Verkoper verkeren, zal laatstgenoemde de
totale, initieel aangerekende waarde crediteren. Mocht de Verkoper de verpakkingen niet meer kunnen hergebruiken omwille van
de staat waarin ze verkeren, zal de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Elke verpakking die niet binnen
een termijn van één jaar na de periode van gratis terbeschikkingstelling wordt terugbezorgd, blijft eigendom van de Koper,
aangezien het consignatiebedrag de verkoopprijs van de verpakking vertegenwoordigt. De verpakkingen die het merk van de
Verkoper dragen, mogen uitsluitend voor het Product worden gebruikt en mogen in geen geval voor andere producten dienen. Alle
kosten of extra onkosten voor een speciale exportverpakking zullen voor rekening van de Koper zijn.

1.4

Behoudens schriftelijke toestemming van de Verkoper, moet elke betaling binnen de dertig (30) dagen einde maand van de
factureringsdatum of, bij export, door middel van een onherroepelijke kredietbrief, bevestigd door een door de Verkoper aanvaarde
bankier en betaalbaar tegen voorlegging van de transportdocumenten gebeuren. Bij elke laattijdige betaling zal er een maandelijkse
rente van 1,5 % per begonnen maand worden toegepast en dat te tellen vanaf de vervaldatum van het onbetaald gebleven bedrag tot
op de dag van de integrale betaling van dit bedrag.

2 - Levering en transport
2.1

De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om zich te schikken naar de leveringstermijnen, maar zal in geen geval ten
aanzien van de Koper aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertragingen die uit gevallen van overmacht zouden voortvloeien,
zoals deze omschreven worden in onderstaand artikel 6. De levering zal af fabriek (“Ex Works”, Incoterms 2000) gebeuren,
behoudens uitdrukkelijk aanvaarde overeenkomst. De overdracht van eigendom en risico op verlies of schade aan de Koper
gebeurt bij de levering.

2.2

Bij een aan de Koper te wijten leveringsvertraging zal de Verkoper het recht hebben om het op de datum van levering
verschuldigde bedrag te factureren en de garantieperiode zal beginnen te lopen, alsof de levering plaatsvond op de aanvankelijk
afgesproken datum. Bovendien zal de Koper de Verkoper de gemaakte opslagkosten moeten terugbetalen en zal hem, bij wijze van
forfaitaire schadeloosstelling, een bedrag moeten betalen van tien procent (10%) van de prijs van de producten als compensatie
voor de dekkings- en financieringskosten van het metaal in de producten die opgelopen werden door het feit dat de datum van
levering werd uitgesteld.

2.3

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, moet de Koper een verzekeringspolis voorleggen en aanhouden ter dekking van de
transportrisico’s voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de waarde van het Product.

2.4

Mocht, onder uitdrukkelijke afwijking van onderhavige voorwaarden, de Verkoper aanvaarden om het product te leveren op een
door de Koper aangegeven bestemming, ligt de keuze van de routing en de expediteur, behoudens andersluidende overeenkomst,
bij de Verkoper. In elk geval zullen, behoudens uitdrukkelijke afwijking vanwege de Verkoper, de transportkosten voor rekening
van de Koper zijn.
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2.5

Elke klacht met betrekking tot verlies of schade tijdens het transport moet door de Koper aan de expediteur worden gericht.

2.6

Elke klacht met betrekking tot een onvolledige levering moet binnen de dertig (30) dagen na vertrek uit de fabriek van de Verkoper
gebeuren.

2.7

Elke teruggave van het Product is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege de Verkoper. De kosten
en risico’s voor de terugzending zijn altijd voor rekening van de Koper. Elke door de Verkoper aanvaarde terugname zal in een
tegoed ten voordele van de Koper resulteren, na kwantitatieve en kwalitatieve controle van het teruggezonden Product.

2.8

Het Product wordt pas aan de fabriek in ontvangst genomen na uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper, waarbij alle kosten
die er verband mee houden, voor rekening van de Koper zijn.

3 - Waarborgen
3.1

Voor zover het Product werd onderworpen aan een normaal gebruik dat aansluit bij de eigenschappen ervan, waarborgt de
Verkoper het tegen alle materiaal- of fabricagefouten gedurende één jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Eventuele
garantietussenkomsten kunnen de duur ervan niet verlengen. Voor de bijproducten die niet door de Verkoper werden geproduceerd
en die deel zouden uitmaken van of zouden horen bij het Product, beperken de verplichtingen van de Verkoper zich echter tot het
verkrijgen, ten voordele van de Koper, van de waarborgen die door de verkopers van deze bijproducten worden geboden, op
voorwaarde niettemin dat het verkrijgen van deze waarborgen geen kosten met zich brengt voor de Verkoper.

3.2

De Verkoper waarborgt dat het product met succes de tolerantietests heeft ondergaan, die desgevallend in de technische kenmerken
zijn aangegeven. Indien er in de overeenkomst of in de offerte tolerantietests zijn opgenomen, maar de Verkoper ze nog niet heeft
kunnen uitvoeren om redenen die buiten zijn macht liggen, zal het Product binnen het jaar dat volgt op de levering of binnen de
zestig (60) dagen na de ingebruikneming ervan, op de eerste van voormelde twee data, geacht worden aan deze tests te hebben
voldaan en zullen de verplichtingen of waarborgen van de Verkoper vervallen. Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere
overeenkomst, waarborgt de Verkoper de geschiktheid van het product alleen voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen en
niet voor het gebruik dat de Koper voor ogen zou hebben, ook niet wanneer de Verkoper op de hoogte zou zijn van het gebruik dat
de Koper ervan wil maken.

3.3

Mocht tijdens de waarborgperiode blijken dat het Product gebrekkig was op het ogenblik van de levering, zal het worden hersteld
in de fabriek van de Verkoper of gratis vervangen worden FOB overeengekomen laadhaven, op voorwaarde dat de Koper de
Verkoper onmiddellijk na het vaststellen van het bestaan van het gebrek schriftelijk op de hoogte heeft gebracht. De Verkoper kan
dan de teruggave van het gebrekkige Product vragen, en dat port betaald, ter bevestiging van de klacht. De kosten voor het
demonteren en hermonteren van het gebrekkige Product zullen in geen geval door de Verkoper worden gedragen. Wat de door
andere verkopers gefabriceerde bijproducten betreft, moet elke klacht van de Koper, in voorkomend geval, uitsluitend tot deze
verkopers gericht worden en heeft de Verkoper alleen de verplichting om de verkopers te vragen om zich naar hun
garantievoorwaarden te schikken, aangezien de Verkoper geenszins verplicht is om eender welke gerechtelijke of andere procedure
te voeren tegen de verkopers, als zij hun verplichtingen niet nakomen, tenzij de Koper de kosten ervan zou voorschieten.

3.4

Op grond van deze waarborg is de enige verplichting die op de Verkoper rust, de gratis vervanging of herstelling van het product
of het door zijn diensten als defect erkende onderdeel. De Verkoper zal het product ook opnieuw in eigendom kunnen nemen, na
betaling van de transportkosten, en aan de Koper de ontvangen bedragen terugbetalen. In dat geval is de Verkoper tot geen enkele
verplichting meer gebonden ten aanzien van de Koper.

3.5

Herstellingen of wijzigingen die werden aangebracht aan het Product door een derde of door de Koper zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Verkoper, zullen niet terugbetaald worden. In voorkomend geval wordt de waarborg van de koper
geannuleerd en wordt zij zonder gevolg. De Koper zal aansprakelijk zijn voor alle aan het product veroorzaakte schade of elke
verandering die door hem werd toegebracht of die zich heeft voorgedaan na de levering.

3.6

Waarborgbeperking: deze waarborg is beperkt tot de bepalingen van onderhavig artikel 3 en vervangt elke andere stilzwijgende,
impliciete, uitdrukkelijke of wettelijke waarborg, met uitzondering van de waarborg voor uitwinning.

3.7

Deze waarborg geldt op voorwaarde van het normaal ontvangen, hanteren, opslaan, installeren en gebruiken van het Product, onder
meer in overeenstemming met de technische specificaties, alsook van een passend onderhoud van het Product.

4 - Aansprakelijkheid
De Verkoper kan in geen geval gehouden worden tot het herstellen van schade die inherent is aan bedrijfs-, productie- of
winstverliezen, gegevensverliezen, winstderving, genotsderving van een recht of een goed, ontbering van een dienst en, meer in het
algemeen, eender welk verlies van economische of financiële aard.
5 - Belastingen en taksen
De prijs van het Product is exclusief taksen en douanerechten. De Koper verbindt er zich toe om alle taksen en rechten die
verbonden zijn aan de verkoop van het Product te betalen of ze desgevallend aan de Verkoper terug te betalen.

6 - Overmacht
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6.1

De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor de gebrekkige uitvoering van zijn verplichtingen op grond van onderhavige
voorwaarden en zal niet aansprakelijk zijn voor elke eventuele schade, in de mate dat deze gebreken of schade toe te schrijven
zouden zijn aan oorzaken waarop de verkoper geen of weinig vat heeft. Louter bij wijze van voorbeeld omvatten deze oorzaken
onder meer: een conflict of sociale beweging, ongeacht de aard ervan (zowel bij de Verkoper als de Koper of bij een derde van wie
de uitvoering van de verkoop afhangt), een brand, explosie, overstroming of elke andere natuurramp, oproer of (al dan niet
verklaarde) oorlog, een gebrek of schaarsheid van de arbeid, materialen, componenten, transport, energie, vertraging in de levering
door toeleveranciers of onderaannemers, (al dan niet gegronde) aanpassingen aan nieuwe wetten en reglementen, een embargo,
enz.

6.2

Mocht de voor de levering van het Product overeengekomen datum niet nageleefd kunnen worden omwille van één van voormelde
oorzaken, dan zal de Verkoper over een extra termijn beschikken, die voldoende lang zal zijn om deze verstoringen op te lossen.

7 – Aanvaarding van de voorwaarden
7.1

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop door de Verkoper. Bijgevolg impliceert het feit
dat een bestelling wordt geplaatst, dat de Koper volledig en zonder voorbehoud instemt met deze voorwaarden, met uitsluiting van
elk ander document van de Verkoper of de Koper. Geen enkele bijzondere voorwaarde die onderhavige voorwaarden zou kunnen
wijzigen of vervangen, kan, behoudens specifieke formele en schriftelijke aanvaarding door de Verkoper, voorrang genieten op
onderhavige voorwaarden. Elke door de Koper gestelde tegenstrijdige voorwaarde kan derhalve, behoudens uitdrukkelijke
aanvaarding, niet aan de Verkoper tegenstelbaar zijn, ongeacht het moment waarop ze hem ter kennis zou kunnen zijn gebracht.

7.2

Onderhavige voorwaarden omvatten alle verkoopvoorwaarden. Het stilzwijgen van de Verkoper geldt niet als aanvaarding. Noch
de bij de bestelling van het Product door de Koper toegevoegde of gewijzigde voorwaarden, noch de levering van het Product of de
aanvang van de werkzaamheden door de Verkoper kunnen gelijkgesteld worden met een aanvaarding door de Verkoper van
voorwaarden die onderhavige voorwaarden zouden kunnen tenietdoen, wijzigen of aanvullen.

8 – Overdracht van rechten
De Verkoper mag de rechten en verplichtingen die uit de afgesloten overeenkomsten of geplaatste bestellingen resulteren, vrij in
onderaanneming geven of afstaan, na mededeling van onderhavige voorwaarden aan de vennootschappen die deel uitmaken van de
bedrijvengroep waartoe hij behoort, of aan om het even welke rechtspersoon die onder algemene titel, in het kader van een operatie
van gedeeltelijke inbreng van activa, fusie, splitsing of andere operatie, alle of een deel van de activa- en passiva-elementen van
zijn activiteitsbranche zou verkrijgen.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard dat voormelde overdracht voor de Koper geen recht opent op ontbinding,
noch op enige vergoeding.
De Koper mag geen enkele van zijn verplichtingen of rechten afstaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Verkoper.
9 – Beëindiging
9.1

Indien de Koper een overeenkomst wenst te beëindigen of een bestelling wenst te annuleren vóór het verstrijken van de termijn, en
na mededeling van onderhavige voorwaarden, moet hij dat doen met een schriftelijke opzegging van minstens 60 dagen vóór het
vervallen van de termijn met daarin de redenen voor de beëindiging.

9.2

De Verkoper zal onder meer recht hebben op de terugbetaling van de kosten die hij reeds maakte voor de fabricage van het
Product, alsook van alle uitgaven die uit de noodzakelijke beëindiging van de contracten tussen de Verkoper en zijn leveranciers of
onderaannemers resulteren, met inbegrip van met name de financieringskost met betrekking tot de grondstoffen in voorraad, en bij
wijze van forfaitaire schadeloosstelling met betrekking tot het koper en/of het aluminium dat nodig is voor de fabricage van het
Product, zal de Verkoper het recht hebben om aan de Koper de terugbetaling te vragen van het prijsverschil tussen de officiële
koers van koper en/of aluminium op de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst of van de bestelling en de officiële
LME koers (‘London Metal Exchange’) op de datum van annulering of opzegging.

9.3

De Verkoper behoudt zich het recht voor om alle gesloten overeenkomsten en alle geplaatste bestellingen na de mededeling van
onderhavige voorwaarden te annuleren, indien de Koper de afgesproken betalingen niet zou hebben verricht, in staking van
betaling zou zijn, in sanering of gerechtelijke vereffening zou verkeren, in minnelijke ontbinding zou zijn of op eender welke
andere manier zijn activiteit zou stopzetten, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen ter zake.

10 – Verzaking
Het feit dat de Verkoper zich op een gegeven ogenblik niet beroept op om het even welke van onderhavige voorwaarden, kan niet
geïnterpreteerd worden als een verzaking aan het recht om zich later op één van deze voorwaarden te beroepen.
11 – Toepassing
Mocht een scheidsrechterlijke of gerechtelijke instantie oordelen dat één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden
ongeldig is, dan zal deze ongeldigheid geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van onderhavige
voorwaarden.
12 – Rechterlijke bevoegdheid
Voor elk geschil dat uit onderhavige voorwaarden voortvloeit, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement
bevoegd, waar de Verkoper zijn hoofdzetel heeft. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het geschil aanhangig te maken bij
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de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Koper. Alleen het
Belgische recht is van toepassing.

13 – Clausule van eigendomsvoorbehoud
Het Product blijft eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en aanhorigheden, met dien
verstande dat het overhandigen van een document dat een betaalverplichting creëert, wissel of andere, geen betaling inhoudt in de
zin van onderhavige clausule, zolang dit handelspapier niet is betaald. Onderhavige beschikking belet niet dat de diverse risico’s
op de Koper overgaan, waaronder het risico op verlies of beschadiging van het Product. Zolang de prijs niet is betaald, moet de
Koper het Product individualiseren. Bij gebrek aan individualisering, mag de Verkoper de onmiddellijke betaling van de prijs
eisen. Bij een beslag of eender welke andere tussenkomst vanwege een derde ten aanzien van het Product moet de Koper de
Verkoper hiervan onmiddellijk en verplicht op de hoogte brengen. De Koper verbindt zich er bovendien toe om het Product niet in
pand te geven of af te staan als waarborg. Tot aan de volledige betaling van de prijs mag de Koper het Product niet doorverkopen.
De revindicatie van het onbetaalde Product door de Verkoper impliceert van rechtswege de ontbinding van de verkoop, waarbij
alle terugnamekosten voor rekening van de Koper zijn, onverminderd alle eventuele andere aanspraken die de Verkoper zou
kunnen formuleren.
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