Algemene verkoopsvoorwaarden

METALLO BELGIUM NV
Algemene verkoopsvoorwaarden

1.

Toepassingsgebied en algemene bepalingen
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle
verkopen van Metallo Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, met ondernemingsnummer 0403.075.580
(RPR Turnhout, België) ("Metallo"), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze
algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke verkoop- en koopovereenkomst waarin
Metallo als verkoper optreedt. Metallo en de koper worden gezamenlijk genoemd de "partijen" en elk
afzonderlijk een "partij". De bijzondere voorwaarden en bedingen van dergelijke verkoop- en
koopovereenkomst primeren op deze algemene voorwaarden.
1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de gebeurlijke koopvoorwaarden van de koper, zelfs
wanneer Metallo de toepassing van deze koopvoorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen of
uitgesloten. Andere voorwaarden en bedingen zijn derhalve enkel van toepassing wanneer dit
schriftelijk overeengekomen is; in dit geval zijn deze algemene voorwaarden aanvullend van
toepassing.
1.3. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene
voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid en/of nietigheid van deze algemene voorwaarden in hun
geheel. Metallo en de koper verzaken uitdrukkelijk aan hun recht om de nietigheid en/of de
ongeldigheid van deze algemene voorwaarden op basis hiervan in te roepen. Wanneer een bepaling
van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar bevonden wordt, wordt deze
bepaling van deze algemene voorwaarden afgescheiden in de mate van de ongeldigheid, nietigheid of
niet-afdwingbaarheid ervan, zonder enige invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De partijen komen overeen dat de
ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meer van de bepalingen van deze
algemene voorwaarden, geen grond is tot beëindiging van enige overeenkomst tussen Metallo en de
koper.
1.4. Door een overeenkomst met Metallo te sluiten, verklaart de koper een kopie van deze algemene
voorwaarden te hebben ontvangen en deze algemene voorwaarden te aanvaarden. De koper
verklaart alle technische begrippen in deze algemene voorwaarden en bijlagen te kennen en te
begrijpen.
1.5. Wanneer een partij zich niet beroept op een bepaling van deze algemene voorwaarden, hoewel de
voorwaarden hiervoor vervuld zijn, dan houdt dit geen verzaking in van de rechten die deze partij uit
hoofde van deze bepaling kan doen gelden, en evenmin kan deze houding als zodanig worden
uitgelegd.
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1.6. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden kennisgevingen van welke aard ook, met inbegrip van
onder meer bestellingen en orderbevestigingen, als volgt geacht ontvangen te zijn:
a) Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging: op het ogenblik van de daadwerkelijke
ontvangst;
b) Per aangetekende brief: drie kalenderdagen na de poststempel;
c) Per e-mail/gewone brief/fax: op het ogenblik dat de ontvangst ervan wordt bevestigd door de
andere partij op een niet-geautomatiseerde wijze;
d) Per koerier: op het ogenblik van de daadwerkelijke ontvangst.
1.7. In deze algemene voorwaarden worden de termijnen als volgt berekend:
a) De termijn wordt berekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na
die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de
zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen in België.
b) De vervaldag is in de termijn inbegrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.
c) Een in maanden of jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de
zoveelste.
1.8. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn dagen kalenderdagen. Werkdagen zijn alle dagen van de
week, behalve een zaterdag, een zondag en een wettelijke feestdag. Voor prijsfixatie en
omrekeningen van munten wordt onder "werkdagen" verstaan alle dagen waarop de
desbetreffende beurs of instantie open is.
1.9. "REACH" is de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen (REACH).

2.

Ontstaan van de overeenkomst

Elke offerte uitgaande van Metallo wordt opgesteld onder voorbehoud van omissie en/of rekenfouten en zij
geldt tot op de vervaldag die uitdrukkelijk in de offerte vermeld is. Een offerte zonder specifieke vervaldag
bindt Metallo niet.
Door een koopovereenkomst met Metallo te sluiten, bevestigt de koper dat, wanneer hij goederen aankoopt
die vallen binnen het toepassingsgebied van REACH, hij deze goederen aankoopt voor een geïdentificeerd
gebruik in de zin van REACH.
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een bestelling geplaatst door de koper, al dan niet na een
voorgaande offerte door Metallo, door Metallo schriftelijk wordt aanvaard. Bestellingen die aanvaard zijn, zijn
bindend voor beide partijen.
Indien de bestelbevestiging een wijziging of toevoeging bevat of op een andere manier verschilt van de
bestelling van de koper, zal deze bindend zijn voor de koper, tenzij de koper Metallo binnen de 5
werkdagen na ontvangst van de bestelbevestiging laat weten dat hij niet akkoord gaat met de
bestelbevestiging.
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Metallo behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling op te schorten wanneer uit de rekening
van de koper bij Metallo blijkt dat de koper jegens Metallo of een van haar filialen in gebreke van betaling
verkeert of wanneer Metallo over informatie beschikt waaruit redelijkerwijs kan afgeleid worden dat de
koper moeilijkheden heeft op het vlak van liquiditeiten of solvabiliteit.
Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel
van Metallo.

3.

Levering

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de verkoop- en koopovereenkomst is een leveringsdatum
louter aanwijzend en geenszins bindend. De vermoedelijke leveringsdatum wordt overeengekomen op het
ogenblik van aanvaarding van de bestelling. Metallo zal in ieder geval alle redelijke inspanningen leveren om de
bestelde goederen tijdig te leveren.
Metallo zal de koper binnen een redelijke termijn verwittigen dat de goederen ter beschikking staan van de
koper. De koper zal Metallo zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en ten laatste 14 werkdagen voor de
belading verwittigen dat hij de goederen op die dag wenst te laden. Metallo heeft het recht om de door de
koper vooropgestelde ladingsdatum te weigeren, voor zover Metallo tegelijkertijd aan de koper minstens
twee data laat kennen waarop de goederen voor Metallo wel kunnen worden geladen.
De levering gebeurt FCA factory/warehouse (Incoterms 2020), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien de
partijen in een overeenkomst naar een Incoterm verwijzen, dan zijn de Incoterms 2020 van toepassing voor
de interpretatie ervan. Metallo is niet aansprakelijk voor enig risico dat verband houdt met het transport,
behoudens overeenkomstig de toepasselijke Incoterm.
De goederen zijn op de gebruikelijke wijze verpakt en in voorkomend geval gemarkeerd, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen. Indien om transport- of andere redenen een bijzondere verpakking en/of
markering vereist is, zal de koper Metallo hiervan schriftelijk binnen een redelijke termijn verwittigen en
ten laatste op het ogenblik van zijn bestelling. Metallo is hiertoe enkel gehouden voor zover zij schriftelijk
aan de koper haar akkoord met de levering van de goederen in dergelijke bijzondere verpakking of
markering heeft bevestigd.
Bijzondere verplichtingen:







Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, dient de lading te gebeuren
overeenkomstig de desbetreffende instructies die Metallo te gepasten tijde beschikbaar
zal stellen.
Op het ogenblik van de belading moet de koper, in de hoedanigheid van de vervoerder,
aan Metallo een laadreferentie voorleggen die het mogelijk maken de levering te
identificeren.
De koper zal ervoor zorgen dat de goederen vervoerd worden overeenkomstig de
desbetreffende wettelijke bepalingen, en bij gebreke daarvan, op een gebruikelijke en
gepaste wijze, rekening houdend met de aard van de goederen en belading.
De voertuigen die de koper voor het transport gebruikt, dienen steeds in een goede
staat van
onderhoud te verkeren en moeten geschikt zijn voor de goederen die vervoerd moeten
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worden. Metallo behoudt zich het recht voor te weigeren de goederen te laden in
voertuigen die daarvoor niet geschikt zijn.
Metallo Belgium NV heeft een AEO-certificaat met referentie BE AEOF0000024GDH.

4.

Risico en eigendom

Het verlies- en/of schaderisico met betrekking tot de goederen gaat over op de koper op het moment van
levering, zelfs indien de eigendomsoverdracht plaatsvindt op een later tijdstip. Dit risico omvat onder meer het
risico in geval van een ongewone gebeurtenis, een samenloop van omstandigheden en overmacht (zoals hierna
gedefinieerd), of vergelijkbare omstandigheden bij om het even welke partij.
De goederen blijven eigendom van Metallo tot integrale betaling van alle claims die Metallo heeft tegen de
koper onder alle zakelijke verhoudingen tussen de partijen, inclusief, desgevallend, intresten en
schadevergoedingen. Wanneer de koper de koopprijs nog niet (volledig) betaald heeft, zal de koper
kennisgeving doen aan derden (bijvoorbeeld een curator, bewindvoerder en schuldeisers) aan de hand van een
aangetekend schrijven van het eigendomsvoorbehoud van Metallo telkens zulks door de omstandigheden
vereist is, inclusief doch niet beperkt tot, de situatie waarin een derde dreigt de goederen in beslag te nemen of
in beslag genomen heeft. De koper zal hiervan onmiddellijk kennisgeving doen aan Metallo.
Goederen kunnen slechts vermengd worden met andere soortgelijke goederen, doorverkocht of verwerkt
worden na volledige betaling van de koopprijs. Wanneer de koper de goederen verkoopt of anderszins
overdraagt in strijd met deze clausule 4 0, wordt de vordering van de koper tot betaling jegens zijn klant,
automatisch overgedragen naar Metallo; Metallo aanvaardt hierbij deze overdracht. De koper brengt zijn
klanten op de hoogte van de overdracht aan Metallo en verstrekt aan Metallo alle informatie en documenten
betreffende de inning van de vorderingen.
De koper garandeert (indien nodig namens een derde (koper) of houder) dat Metallo in kennis gesteld zal
worden van de plaats waar de goederen zich bevinden, op eerste verzoek en dat zij opnieuw ter
beschikking van Metallo gesteld zullen worden voor rekening en risico van de koper, wanneer Metallo zulks
vraagt. In die mate die nodig is, krijgt Metallo een onherroepelijke volmacht tot terugneming en een
volmacht om de lokalen met dit doel te betreden.

5.

Koopprijs en betaling

De prijzen zijn exclusief BTW en in euro, tenzij anders bepaald.
In geval van een intra-EU levering, zal de BTW alsnog aan de koper worden aangerekend, indien (i) de koper
nalaat om binnen de tien dagen de door Metallo gevraagde documenten voor te leggen waaruit blijkt dat de
goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België, maar binnen de EU, (ii) Metallo redelijkerwijze mag
vermoeden dat de koper niet de hoedanigheid heeft die wettelijk vereist is voor een vrijgestelde intra-EU
levering en/of (iii) Metallo redelijkerwijze mag vermoeden dat de koper niet in die hoedanigheid heeft
gehandeld. In ieder geval zal de koper, op eerste verzoek van Metallo, de door deze laatste in het kader van
een intra-EU-levering betaalde BTW, voor zover niet aftrekbaar, vermeerderd met intresten, administratieve
verhogingen en (al dan niet strafrechtelijke) boetes, terugbetalen, tenzij deze verplichting tot betaling van de
Belgische BTW het gevolg is van een fout van Metallo.
Facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van Metallo.
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De facturen moeten betaald zijn ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. "Betaling" betekent
betaling –overschrijving, die geacht wordt te zijn uitgevoerd door
onherroepelijke creditering van de
bankrekening van Metallo.
Metallo heeft een kredietverzekering afgesloten volgens het type "debiteurenverzekering". Indien een levering
van goederen aan de koper tot gevolg heeft dat de totale openstaande schuld van de koper het door de
kredietverzekeraar voor de betrokken koper verzekerd bedrag overschrijdt, heeft Metallo het recht de
voorafgaande betaling van de volledige factuur met betrekking tot deze laatste levering te eisen vooraleer de
betrokken goederen te leveren.
Bij gebreke van betaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling een verwijlintrest van 8 % op jaarbasis verschuldigd. Daarnaast en tot dekking van de
buitengerechtelijke incassokosten, is de koper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt begroot
op 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 100,00 euro.
Onverminderd artikel 8 heeft de niet-betaling van een factuur of een wissel op de vervaldag door de koper tot
gevolg dat onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling
a) alle niet-vervallen facturen van dezelfde koper integraal opeisbaar worden, en
b) alle nog niet uitgevoerde leveringen aan de koper worden opgeschort tot op het ogenblik
dat alle facturen, met inbegrip van de niet-vervallen facturen, betaald zijn.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "de koper" begrepen de eigenlijke koper en alle met hem
verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
De koper verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht om de betaling van alle bedragen die hij uit hoofde van de
koopovereenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, verschuldigd is, uit te stellen, op te
schorten dan wel te compenseren wegens beweerde contractbreuk vanwege Metallo waaronder – doch niet
uitsluitend – beweerde niet-conformiteit en/of verborgen gebreken. De koper erkent uitdrukkelijk de toepassing
van de regel "eerst betalen, dan praten". Metallo echter heeft steeds het recht zijn schulden ten aanzien van
de koper – ongeacht de oorzaak ervan – te compenseren met de sommen die de koper, of een met de koper
verbonden onderneming in de zin van artikel 11 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, wegens
het om het even welke reden, aan Metallo verschuldigd is. De koper kan geen van zijn vorderingen
verrekenen met enige schuld jegens Metallo (ongeacht of deze schulden ontstaan zijn uit de aankoop van
goederen van Metallo).

6.

Conformiteit en aanvaarding

De koper en Metallo zullen ten laatste in de koopovereenkomst de specificaties overeenkomen waaraan de
goederen moeten voldoen. Elke dubbelzinnigheid in verband met de specificaties van de koper, in zoverre door
Metallo bevestigd, wordt tegen de koper uitgelegd.
Metallo garandeert de koper dat de goederen, op het moment van de levering, voldoen aan de contractueel
bepaalde specificaties en conform zijn met de vermelding op de verpakking of het label en in de begeleidende
vrachtdocumenten. Metallo geeft geen andere garanties en levert geen expliciete of impliciete waarborg met
betrekking tot de geschiktheid voor een bijzonder gebruik, verkoopbaarheid of anderszins.
Vooraleer de goederen bij de koper worden gelost, voert de koper alle noodzakelijke controles uit om na te
gaan of de goederen conform zijn met de contractueel bepaalde specificaties. De koper neemt eveneens
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minstens drie stalen van de goederen die bewaard dienen te worden. Zowel de controle als de staalneming
gebeuren op een wijze die voor deze goederen gebruikelijk is, en waarbij het "gebruikelijk karakter" wordt
beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden. De kosten hiervan zijn ten laste van de koper.
Metallo heeft evenwel het recht om op eigen kosten bij de uitvoering van de controles en de staalneming –
al dan niet via een vertegenwoordiger – aanwezig te zijn. Indien de koper de goederen lost zonder
voorafgaande controle en staalneming, wordt hij onweerlegbaar geacht de goederen te aanvaarden en
verzaakt hij onherroepelijk aan zijn rechten – van welke aard ook – jegens Metallo wegens niet-conformiteit
die bij de controle en/of staalneming onmiddellijk vaststelbaar is.
Bij niet-aanvaarding is de koper gehouden Metallo op de hoogte te brengen van de niet-conformiteit, waarvan
een gedetailleerde beschrijving gebeurt, aan de hand van een kennisgeving binnen 24 uur na de levering.
Behoudens in geval van overmacht, verliest de koper onherroepelijk zijn rechten - van eender welke aard jegens Metallo wegens niet-conformiteit bij ontstentenis van tijdige kennisgeving overeenkomstig dit artikel.
Metallo zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet-conformiteit van goederen die intussen volledig of
gedeeltelijk zijn gebruikt of verbruikt, die hun oorspronkelijke vorm niet meer hebben of die door de koper
vermengd zijn.

7.

Aansprakelijkheid

Indien Metallo aansprakelijk is voor verlies of schade – ander dan overlijden of persoonlijk letsel – die
voortvloeit uit of in verband staat met het contract, heeft Metallo de keuze om ofwel een schadevergoeding te
betalen ofwel de gebrekkige goederen te vervangen. Een schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het
verschil tussen de waarde van de goederen op het ogenblik van de levering en de prijs bepaald in de
overeenkomst. Indien Metallo ervoor kiest om de gebrekkige goederen te vervangen, is de koper gehouden
Metallo toe te laten de oorspronkelijk geleverde goederen weer in bezit te nemen. Metallo heeft in dat geval de
keuze om ofwel binnen een redelijke termijn de vervangingsgoederen te leveren, ofwel de koper de
toestemming te geven (door kennisgeving overeenkomstig deze algemene voorwaarden) om
vervangingsgoederen te kopen, met dien verstande dat Metallo in dat geval het redelijke prijsverschil tussen de
goederen zal betalen. De koper kan geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
Metallo is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade (inclusief, doch niet beperkt tot: schade
aan eigendommen, financiële verliezen, winstderving, personeelskosten, schade aan derden, verlies van
inkomsten), en de koper doet hierbij afstand van zijn recht van regres tegen Metallo en/of dezen aangesteld
door Metallo en ontslaat Metallo en/of deze die door Metallo zijn aangesteld van iedere aansprakelijkheid in
verband daarmee. In ieder geval – en voor zover de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden geen
beperktere aansprakelijkheid voorziet – is de schadevergoeding in alle omstandigheden beperkt tot de
koopprijs.
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8.

Vervoerde geïsoleerde tussenproducten

Wanneer de goederen vervoerde geïsoleerde tussenproducten zijn in de zin van REACH, zal Metallo deze
vervoerde geïsoleerde tussenproducten slechts leveren, indien de koper schriftelijk heeft bevestigd dat (i)
hij kennis heeft gekregen van de strikt gecontroleerde voorwaarden die moeten vervuld zijn om chemische
stoffen uit deze tussenproducten te synthetiseren (en die o.m. terug te vinden zijn in artikel 10, lid 4
REACH) en (ii) hij deze strikt gecontroleerde voorwaarden stipt zal naleven.
De koper zal Metallo vrijwaren voor alle aanspraken van derden, met inbegrip van de Europese en plaatselijke
overheden, voor inbreuken van de koper op deze strikt gecontroleerde voorwaarden.
9.

Beëindiging na contractbreuk

Onverminderd andere rechten en beschikbare rechtsmiddelen, heeft elke partij het recht om de overeenkomst
tussen de partijen met terugwerkende kracht te beëindigen ("ontbinding"), zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder rechterlijke controle a posteriori met betrekking tot de ernst van de redenen voor
de beëindiging, of om iedere verdere prestatie onder deze overeenkomst op te schorten, indien:
a) om het even welke som ingevolge om het even welke overeenkomst tussen de partijen
verschuldigd en betaalbaar is en onbetaald blijft; of
b) het duidelijk is dat de andere partij niet zal kunnen voldoen aan de verplichtingen van
deze overeenkomst;
c)

in geval van wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst door de andere partij waaraan niet
verholpen is binnen 5 werkdagen na een ingebrekestelling;

d) in geval van een vermeende schending door de andere partij van toepasselijke wetten en
regels ter bestrijding van omkoping, corruptie en het witwassen van geld; of
e) de andere partij insolvent wordt, onder het beheer van een door de rechtbank benoemde
voorlopige bewindvoerder komt, de betaling van zijn schulden geheel of gedeeltelijk staakt,
een schikking aangaat met schuldeisers, het voorwerp is van een faillietverklaring of van om
het even welke andere gelijkaardige procedure, of ingeval er een gelijkaardige procedure
plaatsvindt overeenkomstig de wet die van toepassing is op deze partij.
In geval van beëindiging van deze overeenkomst na levering van de goederen, dienen deze goederen
onmiddellijk aan Metallo teruggegeven te worden.
De partij die haar verplichtingen niet nakomt, zal aan de andere partij alle schade en verlies vergoeden,
opgelopen of geleden door de partij die haar verplichtingen wel nakomt, met dien verstande dat artikel 7
van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

10. Overmacht
Een partij zal niet aansprakelijk zijn voor welke vertraging ook in de uitvoering van haar verbintenissen of
voor de niet-uitvoering ervan, wanneer die vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering het gevolg is
van een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheden die buiten de redelijke controle van deze partij liggen
("Overmacht")
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11. Overdracht
Een partij mag deze overeenkomst of de rechten of plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien, niet
overdragen aan een derde zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, waarbij
een bedrijfsherstructurering onder het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (fusie, (gedeeltelijke) splitsing,
overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak) beschouwd wordt als een overdracht.

12. Bestrijding van omkoping, corruptie en het witwassen van geld, procedure "Ken uw
wederpartij"
De koper verbindt er zich toe, te allen tijde in het kader en voor de volledige duur van de overeenkomst en
nadien, alle toepasselijke wetten en regels ter bestrijding van omkoping, corruptie en het witwassen van geld
na te leven en alles in het werk te stellen opdat zijn personeel, agenten, vertegenwoordigers,
onderaannemers en eenieder die in zijn naam en/of voor zijn rekening optreedt gezegde wetten en regels
zouden naleven, hierbij inbegrepen de wetten en regels van kracht in het rechtsgebied van zijn
maatschappelijke en/of uitbatingszetel en van de uitvoering van de overeenkomst (indien verschillend). De
koper zal Metallo onmiddellijk informeren wanneer hij op de hoogte is van enige daadwerkelijke of potentiële
schending van de bepalingen van dit artikel.
De koper stemt ermee in Metallo alle informatie en documenten te bezorgen zoals vereist in de procedure
van Metallo "Ken uw wederpartij" en alle desbetreffende verplichtingen na te komen. Alle documenten die
de koper in staat stellen de procedure "Ken uw wederpartij" van Metallo na te leven, worden afzonderlijk
verstuurd naar de verkoper.
13. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
Metallo Belgium verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van alle informatie en documenten die
zij ontvangen hebben in het kader van haar procedure "Ken uw wederpartij". Metallo Belgium gebruikt de
overgemaakte informatie en documenten enkel voor de doelstellingen van haar procedure "Ken uw
wederpartij" in de context van de professionele relatie tussen Metallo Belgium en de leverancier. Het is
Metallo Belgium echter toegestaan de overgemaakte informatie en documenten bekend te maken aan
volgende personen en instellingen, in de volgende omstandigheden:
a) bestuurders, werknemers, accountants, juridische en andere adviseurs van Metallo Belgium, en
bestuurders, werknemers, accountants, juridische en andere adviseurs van haar filialen, voor
zover noodzakelijk in de professionele relatie tussen Metallo Belgium en de leverancier;
b) enige overheidsinstantie of zelfregulerende instantie die bevoegd is voor of verklaart bevoegd te
zijn voor Metallo Belgium of haar filialen, in de mate zulks gevraagd wordt;
c) in de mate vereist door toepasselijke wetten of regels; en
d) aan iedere persoon of entiteit met het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de leverancier.
De persoonsgegevens verstrekt door de leveranciers worden verwerkt door Metallo Belgium, met
maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, België, optredend als de Data Controller.
Leveranciers verzekeren dat de betrokkenen, wiens persoonlijke informatie in de Supplier Information
Request opgenomen is, op de hoogte zijn van de inhoud van deze clausule inzake vertrouwelijkheid en
gegevensbescherming.
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Metallo Belgium dient alle persoonlijke informatie die door de leveranciers verstrekt is, te verwerken in de
Supplier Information Request om te voldoen aan voormelde vereisten van de regelgeving inzake het
bestrijden van witwassen van gelden ("AML"). De verstrekte informatie zal ook gebruikt worden wanneer
zulks nodig is voor de levering van diensten aan de leveranciers. De persoonlijke gegevens worden enkel
bijgehouden gedurende de periode nodig voor bovenstaande doeleinden.
De betrokkenen van wie persoonlijke gegevens opgenomen zijn in het Supplier Information Request formulier,
hebben - in principe - het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens
of om beperking van de hen betreffende verwerking, of het recht tegen verwerking ervan bezwaar te maken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Doch, Metallo zal enkel ingaan op dergelijke vraag wanneer alle
voorwaarden voor deze vraag of voor inroeping van deze rechten, vervuld zijn.
De betrokkenen dienen bewijs van hun identiteit te leveren, door het bezorgen van een fotokopie van de
voorzijde van hun identiteitskaart. Indien de betrokkenen van mening zijn dat hun verzoek of klacht niet
correct behandeld is, hebben zij het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid (in
België, de Privacycommissie).
Op dezelfde wijze verbindt de koper zich ertoe de vertrouwelijkheid te eerbiedigen van alle informatie en
documenten, verstrekt door Metallo aan de koper in de context van hun professionele samenwerking,
overeenkomstig dezelfde voorwaarden zoals vermeld in dit artikel.
14. Naleving van Metallo’s Gedragscode
De koper heeft kennisgenomen van Metallo’s Gedragscode zoals weergegeven op Metallo’s website onder
http://metallo.com/downloads en verbindt er zich toe de principes daarin vervat in de uitvoering van de
overeenkomst strikt na te leven.

15. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten, inclusief deze algemene voorwaarden, tussen Metallo en de koper, worden beheerst
door en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van (1) alle regels inzake
wetsconflicten, (2) de Conventie van de Verenigde Naties voor de internationale ve rkoop van goederen
(1980), en (3) de Conventie van New York inzake de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van
goederen (1974).
Alle geschillen met betrekking tot de koopovereenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden,
worden uitsluitend door de rechtbanken van Antwerpen behandeld, gerechtelijke arrondissement Turnhout
(België).
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