Algemene Aankoopvoorwaarden Non Metals

METALLO BELGIUM NV
Algemene Aankoopvoorwaarden – Non Metals
1. Algemene bepalingen
1.1

Deze algemene aankoopvoorwaarden (“algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op elke
aankoop of huur door de Belgische vennootschap Metallo Belgium NV (hierna “Metallo”
genaamd) van goederen of diensten. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit
van elke overeenkomst waarin Metallo Belgium NV als koper optreedt.

1.2

Deze algemene voorwaarden primeren op de gebeurlijke verkoopvoorwaarden van de
verkoper van de bestelde goederen of diensten (“verkoper”), zelfs wanneer Metallo de
toepassing van deze verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.

1.3

De gehele of gedeeltelijke nietigheid en/of ongeldigheid van een bepaling van deze algemene
voorwaarden leidt niet tot de ongeldigheid en/of nietigheid en/of niet-toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden in hun geheel. De verkoper en Metallo verzaken uitdrukkelijk
aan hun recht om de nietigheid en/of de ongeldigheid van deze algemene voorwaarden op
basis hiervan in te roepen.

1.4

Indien Metallo zich niet beroept op een bepaling van deze algemene voorwaarden, hoewel
de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, dan houdt deze houding geen verzaking in van de
rechten die Metallo uit hoofde van deze bepaling van de algemene voorwaarden jegens de
verkoper kan laten gelden. Evenmin kan deze houding als zodanig worden uitgelegd.

1.5

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald worden schriftelijke kennisgevingen van welke aard ook,
met inbegrip van onder meer bestellingen, geacht als volgt ontvangen te zijn:
a.
b.
c.
d.

Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging: op het ogenblik van de
daadwerkelijke ontvangst;
Per aangetekende brief: drie kalenderdagen na de poststempel;
Per e-mail/gewone brief/fax: op het ogenblik dat de ontvangst ervan wordt bevestigd;
Per drager: op het ogenblik van de daadwerkelijk ontvangst.

1.6

In deze algemene voorwaarden worden de termijnen als volgt berekend:

1.6.1

De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de
dag na die van de rechtshandeling of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat
alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de Belgische wettelijke feestdagen.
De vervaldag is in de termijn inbegrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een
Belgische wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende
werkdag.
Een in maanden of jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór
de zoveelste.

1.6.2

1.6.3

1.7

Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, zijn dagen kalenderdagen. Werkdagen zijn alle dagen
van de week, met uitzondering van een zaterdag, zondag en de Belgische wettelijke
feestdagen.
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1.8

Een verwijzing naar een artikel of subartikel is een verwijzing naar een artikel of subartikel
van deze algemene voorwaarden.

1.9

Indien partijen in een koopovereenkomst naar een Incoterm verwijzen, dan zijn de Incoterms
2020 van toepassing voor de interpretatie ervan.

2

Overeenkomst

2.1

Indien de bestelling werken omvat op de bedrijfsterreinen van Metallo, dient de verkoper
van goederen of diensten, minstens 1 week voor aanvang van de werken (tenzij anders
schriftelijk overeengekomen), een door Metallo goedgekeurde Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RIE) voor te leggen, en dit ongeacht de duur van de werken. Ingeval de verkoper
deze bepaling niet naleeft behoudt Metallo zich het recht voor de aankooporder van
rechtswege te ontbinden, zonder enige schadevergoeding.

2.2

Een bestelling van een product of dienst kan Metallo enkel verbinden, indien deze bestelling
is opgenomen in een schriftelijk aankooporder ongeacht of dit aankooporder door Metallo per
post, per fax, per e-mail of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel wordt opgestuurd
(“de aankooporder”).

2.3

De verkoper wordt geacht de aankooporder zonder voorbehoud te hebben aanvaard (i) indien
hij dit aankooporder ondertekent, of (ii) indien hij de aankooporder schriftelijk bevestigt, of
(iii) indien de verkoper geen bezwaar heeft ingediend tegen de aankooporder binnen de twee
(2) werkdagen, ongeacht welke van die handelingen eerst plaatsvindt.

2.4

Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de
vennootschapszetel van Metallo.

3

Levering

3.1

Tenzij anders schriftelijk bepaald, gebeurt de levering van de goederen volgens DDP Beerse
(Incoterms 2020) en na lossing van de goederen. Deze regeling is mutatis mutandis van
toepassing op leveringen van goederen waarvan de verkoper eveneens in België gevestigd
is. De levering van de goederen wordt bevestigd op de wijze bepaald in artikel 3.4.3.

3.2

Tenzij anders schriftelijk bepaald, worden de diensten geleverd in de bedrijfslokalen of op de
bedrijfsterreinen van Metallo. De levering van de diensten wordt bevestigd op de wijze
bepaald in artikel 3.4.3.

3.3

Leverings- of uitvoeringstermijnen

3.3.1

De verkoper moet de leverings- of uitvoeringstermijnen strikt naleven. Indien de laatste dag
van deze termijnen geen werkdag is, worden de termijnen verlengd naar de eerstvolgende
werkdag.

3.3.2

Indien de verkoper de goederen of diensten niet binnen de leverings- of uitvoeringstermijn
kan leveren of levert, dan behoudt Metallo zich het recht voor de koopovereenkomst met
onmiddellijk ingaande werking en van rechtswege ten laste van de verkoper te ontbinden,
onverminderd het recht van Metallo op schadevergoeding. Indien Metallo de verkoper een
bijkomende leverings- of uitvoeringstermijn geeft, houdt dit vanwege Metallo geen afstand
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van haar recht in om zich op deze ontbindingssanctie te beroepen, indien de verkoper de
goederen of diensten niet binnen deze bijkomende termijn aan Metallo levert of kan leveren.
Metallo behoudt in alle gevallen zich het recht om de gedwongen uitvoering van de
overeenkomst te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
3.4

Bijzondere verplichtingen

3.4.1

De levering moet gebeuren tijdens de normale kantooruren, zijnde:



3.4.2

Maandag tot donderdag: 7u45 – 15u00;
Vrijdag: 7u45 – 14u30.

De goederen moeten geleverd worden samen met een leveringsnota. De prestaties die
betrekking hebben op de levering van de diensten worden in een werkbon in detail
opgesomd. De leveringsnota en/of werkbon bevatten minstens de volgende gegevens:







Datum en plaats van levering;
Nummer van de aankooporder;
Identificatie van de leverancier/dienstverstrekker;
Gebruikelijke identificatie van het goed of de dienst die is geleverd;
Lijst van documenten die conform artikel 3.4.5 aan Metallo moeten worden meegedeeld;
Wat de werkbon betreft, een gedetailleerde lijst van de verrichte prestaties.

3.4.3

De leveringsnota en/of werkbon moeten na levering van de goederen of diensten “voor
ontvangst” worden ondertekend door de persoon die daarvoor door Metallo is aangesteld,
opdat de zichtbare gebreken gedekt zijn door aanvaarding van de goederen of diensten na
verloop van de termijnen bepaald in artikel 6. Bij gebreke aan “voor ontvangst” ondertekende
leveringsnota en/of werkbon worden de goederen en/of diensten geacht niet te zijn aanvaard
en worden de zichtbare gebreken geacht niet te zijn gedekt. Dit vermoeden is onweerlegbaar.

3.4.4

De referenties en de datum van de bestelling dienen te worden overgenomen op alle
werkbonnen, leveringsnota’s en vervoersdocumenten zodat het mogelijk wordt de levering
van de goederen of diensten te identificeren.

3.4.5

Op het ogenblik van levering van de goederen of diensten moet de verkoper aan Metallo alle
documenten overhandigen die uit hoofde van de wet of de bijzondere bepalingen van de
koopovereenkomst vereist zijn.

3.4.6

Samen met de goederen overhandigt de verkoper bij levering aan Metallo een
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en een stuklijst met onderdelen die verwerkt zijn in
deze goederen.

3.4.7

De verkoper zal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in het geval de te leveren goederen
dienen geïnstalleerd te worden, zonder extra kosten voor Metallo, ofwel de goederen zelf
installeren, ofwel alle informatie en documentatie ter beschikking stellen van Metallo zodat
deze laatste in staat is de goederen zelf te installeren. De verkoper zal Metallo vrijwaren voor
alle acties, vorderingen, eisen, processen en/of kosten voortvloeiend uit een gebeurtenis
veroorzaakt door een nalatigheid of een fout van de verkoper, diens personeel en/of
eventuele onderaannemer(s) bij de uitvoering van de montagewerken.
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3.4.8

Wanneer de verkoper via haar personeel en/of eventuele onderaannemer(s) goederen levert
of installeert of diensten levert, staat de verkoper exclusief in voor de naleving van alle
wettelijke bepalingen die op haar en haar werknemers of aangestelden van toepassing zijn,
waaronder, zonder limitatief te zijn, de wettelijke bepalingen inzake arbeids- en sociale
zekerheid. Ten behoeve van de correcte en de goede uitvoering van de overeenkomst is het
Metallo evenwel toegestaan om aan de werknemers van de verkoper instructies te geven
inzake de veiligheid en het welzijn op het werk, zonder dat er sprake is van de uitoefening
van enig gedeelte van het werkgeversgezag.
De werknemers en/of aangestelden van de verkopers kunnen op generlei wijze worden
aanzien als personeelsleden van Metallo.

3.4.9

AEO (Authorised Economic Operator) Veiligheidsverklaring – Douanevereenvoudiging
De verkopers zorgen er voor dat de goederen die zijn vervaardigd, opgeslagen, verzonden
of vervoerd in opdracht van een of meerdere geautoriseerde marktdeelnemer(s) (AEO) of
die zijn geleverd aan een of meerdere AEO of die zijn weggenomen uit de ruimten van een
of meerder AEO met het oog op levering:

zijn vervaardigd, opgeslagen, voorbereid en geladen in beveiligde handelsruimten
evenals in beveiligde laad- en verzendingsruimten;

beschermd zijn tegen niet-toegelaten binnendringing bij de productie, de opslag, de
voorbereiding, de lading en het vervoer;

het personeel ingedeeld bij de productie, de opslag, de voorbereiding, de lading en het
vervoer van deze goederen betrouwbaar is inzake veiligheid;

de handelspartners, handelend in hun naam, er van in kennis zijn gesteld dat zij
eveneens de veiligheid van de internationale logistieke keten moeten verzekeren door
voormelde maatregelen toe te passen.

3.4.10 Indien wettelijk vereist met betrekking tot de geleverde goederen, dient de verkoper bij de
levering een EG-verklaring van overeenstemming af te leveren. Tevens moet op elke
machine de CE-markering aangebracht zijn door de verkoper.
4

Risico en eigendom

4.1

Het verlies- en/of schaderisico met betrekking tot de goederen gaat over op de Metallo op
het moment van levering. Indien de levering om welke reden ook wordt uitgesteld, blijven
deze risico’s ten laste van de verkoper, zelfs wanneer de goederen geïndividualiseerd zijn.
Indien Metallo na levering de goederen of diensten niet aanvaardt conform artikel 6, gaat
het risico en verlies terug over naar de verkoper. In dergelijk geval gaat het risico terug over
naar de verkoper hetzij op datum van verwijdering van de goederen van de bedrijfsterreinen
van Metallo, hetzij tien (10) werkdagen na de verzending van de kennisgeving conform
artikel 1.5, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

4.2

De goederen worden eigendom van Metallo op het ogenblik dat de goederen door haar
aanvaard zijn op de wijze bepaald in artikel 6, tenzij Metallo de goederen vóór het verstrijken
van de aanvaardingsperiode van artikel 6 betaald heeft.
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4.3

Door aanvaarding van de aankooporder verbindt de verkoper er zich toe om, ingeval van
ontbinding van de aankooporder – om welke reden ook –, de in het raam van de
aankooporder te produceren goederen op eerste verzoek van Metallo alsnog aan Metallo te
leveren in de staat waarin de goederen zich op datum van ontbinding van de aankooporder
bevinden. De koopprijs is dan gelijk aan de directe productiekosten, vermeerderd met een
forfaitair bedrag gelijk aan 5% van de directe productiekosten als vergoeding voor de
indirecte kosten. Deze koopprijs kan in voorkomend geval in mindering worden gebracht van
de voorschotten die Metallo uit hoofde van de aankooporder aan de verkoper vóór de
ontbinding ervan reeds had betaald en die ten gevolge van de ontbinding moeten worden
terugbetaald.
Deze verkoopbelofte houdt geen verplichting in voor Metallo om de goederen, in de staat
waarin zij zich bevinden op het ogenblik van de ontbinding, ook daadwerkelijk af te nemen.

4.4

Verzekeringen

4.4.1

De verkoper heeft alle verzekeringen afgesloten die vereist zijn voor zijn activiteit, zowel
voor zijn personeel als voor zijn materiaal. Hij is onder meer verzekerd voor zijn burgerlijke
aansprakelijkheid, zijn aansprakelijkheid als producent en verkoper, en voor de milieurisico’s
waaraan hij kan worden blootgesteld.

4.4.2

Indien de verkoper in de aankooporder de verplichting is aangegaan om zijn
aansprakelijkheid met betrekking tot de productie en de levering van de bestelde goederen
ten belope van een bepaald bedrag en ten gunste van Metallo te verzekeren, zal de verkoper
op eerste verzoek van Metallo een kopie van de betrokken polis bezorgen alsook het bewijs
leveren dat de verzekeringspremies betaald zijn.

5

Koopprijs en betaling

5.1

Buiten de wettelijke vermeldingen wordt op de facturen ook uitdrukkelijk verwezen naar het
nummer van de aankooporder en worden de geleverde goederen en/of diensten in detail
beschreven. Metallo heeft het recht iedere factuur te weigeren die deze vermeldingen niet
bevat.

5.2

De aankoopprijs zoals vermeld in de aankooporder is bindend. Behoudens tegenbericht zijn
de prijzen van de verkoper DDP Beerse (Incoterms 2020), inclusief alle kosten van lossing
van de goederen. Zij omvatten desgevallend ook de montage van de goederen, de
documenten die overeenkomstig artikel 3.4.5 moeten verstrekt worden, alle
milieubelastingen en –bijdragen, en alle rechten op producten of diensten, inclusief
licentievergoedingen.

5.3

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de prijzen uitgedrukt, gefactureerd en
betaald in euro.

5.4

Prijsverhogingen kunnen slechts toegepast worden mits uitdrukkelijke en voorafgaande
toestemming van Metallo. Een eenzijdige prijsverhoging van de verkoper geeft Metallo het
recht om de bestelling van rechtswege en lastens de verkoper te ontbinden zonder
voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst.
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5.5

De facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van Metallo en dit in overeenstemming
met de geldende betalingstermijn. Tenzij anders vermeld op de aankooporder is de standaard
betalingstermijn 30 dagen na het verstrijken van einde maand na de factuurdatum.

5.6

Metallo behoudt zich het recht voor haar betalingsverplichting op te schorten indien de
verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst, met inbegrip van deze
algemene voorwaarden niet heeft nageleefd en Metallo hierdoor schade lijdt, zelfs indien de
betalingsverplichting van Metallo in de tijd voorafgaat aan de niet-naleving door de verkoper
van zijn verplichtingen ten opzichte van Metallo. Metallo behoudt zich eveneens het recht
voor om de verschuldigde koopprijs met deze schade te compenseren.

5.7

Intresten zijn pas verschuldigd na het verstrijken van een termijn van tien (10) werkdagen
nadat Metallo hiervoor bij aangetekende brief in gebreke is gesteld. De Wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is niet
van toepassing op de koopovereenkomsten die door deze algemene voorwaarden worden
beheerst.

6

Conformiteit en aanvaarding

6.1

Algemeen

6.1.1

De verkoper moet controleren of zijn leveringen en prestaties afgestemd zijn op het voorwerp
van de bestelling. Hiertoe moet hij meer bepaald alle door Metallo overgemaakte inlichtingen,
specificaties, plannen en lastenboeken controleren en Metallo onmiddellijk op de hoogte
brengen van eventuele vergissingen of weglatingen.

6.1.2

In de koopovereenkomst zal Metallo, voor zover nodig, uitdrukkelijk de specificaties
vermelden waaraan de goederen of diensten moeten voldoen.

6.1.3

Metallo kan op elk moment beslissen om controles uit te voeren of te laten uitvoeren en een
niet-conform geacht werk te laten stilleggen en om elke levering of prestatie die niet voldoet
aan de voorgeschreven kwaliteit te weigeren, zonder dat deze beslissing enige vertraging
van de verkoper kan rechtvaardigen. Indien Metallo controles uitvoert of laat uitvoeren, dan
zullen deze controles gebeuren volgens de regels van de kunst.

6.1.4

Indien de verkoper een controle van de goederen eist op het ogenblik van levering, dan zal
deze controle worden uitgevoerd op kosten van de verkoper. De verkoper zal ook worden
uitgenodigd zich bij deze controle te laten vertegenwoordigen.

6.1.5

Indien de goederen of diensten niet-conform zijn, dan heeft Metallo het recht om binnen de
maand na de ontdekking ervan de vervanging te vragen door andere goederen of diensten
van dezelfde soort en van hetzelfde type, de terugbetaling te vragen van een aan de
tekortkoming evenredig deel van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.
In al deze gevallen heeft Metallo bovendien recht op een vergoeding vanwege de verkoper
van de door de niet-conformiteit veroorzaakte schade.

6.1.6

De aanvaarding van de goederen of diensten dekt niet de verborgen gebreken en houdt dus
geen verzaking in van welke rechten, vorderingen en/of rechtsmiddelen ook die Metallo ten
opzichte van de verkoper kan laten gelden uit hoofde van verborgen gebreken.
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6.2

Goederen

6.2.1

De verkoper waarborgt dat de goederen gebruiksklaar zijn en vrij van alle zichtbare en
verborgen gebreken. Hij verklaart dat de goederen stroken met de gevraagde specificaties,
met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en met de
wettelijke normen.

6.2.2

Indien de goederen betrekking hebben op persoonlijke beschermingsmiddelen (“PBM”) zoals
gedefinieerd en gereglementeerd in de codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk,
verbindt de verkoper zich ertoe bijkomend specifiek op te nemen in de afleverbon dat de
PBM voldoen aan:




de van toepassing zijnde constructievoorschriften (CE-markering);
de meest geschikte regels van goed vakmanschap wat de aanvullingen en accessoires
betreft;
de voorwaarden die onontbeerlijk zijn om het welzijn van de werknemers, gesteld binnen
de codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk, te bereiken.

6.2.3

Vooraleer de goederen bij Metallo worden geleverd, heeft Metallo het recht maar niet de
verplichting om binnen een aanvaardbare periode controles uit te voeren om na te gaan of
de goederen conform zijn met de contractueel bepaalde en wettelijk vereiste specificaties.
Noch het niet-uitvoeren van zulke controles op het ogenblik van levering, noch de lossing
van de goederen, noch de ondertekening van de aankooporder, een leveringsbon en/of een
gelijkaardig document, doen afbreuk aan het recht van Metallo op schadevergoeding wegens
niet-conforme levering, indien deze niet-conformiteit op een later tijdstip wordt vastgesteld.
Wat zichtbare niet-conformiteit betreft, zal Metallo de verkoper hiervan in kennis stellen
binnen de vijf werkdagen na levering. Indien deze kennisgeving gebeurt binnen voormelde
periode van vijf werkdagen, kan de verkoper de aanspraken van Metallo niet afwijzen wegens
laattijdigheid en/of de aanvaarding van deze zichtbare niet-conformiteit.

6.3

Diensten
Metallo zal binnen de tien (10) werkdagen het resultaat van de geleverde diensten
onderzoeken en – in voorkomend geval – de verkoper kennis geven van de verwerping van
de geleverde diensten.

7

Garantie

7.1

De verkoper waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, titels, licenties en goedkeuringen
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in verband met de levering
van goederen en diensten. De verkoper garandeert dat in geen geval een inbreuk zal
plaatsvinden op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

7.2

De verkoper waarborgt dat de goederen of diensten volledig voldoen aan de toepasselijke
wettelijke normen en voorschriften, de overeengekomen specificaties en vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken. De verkoper verzekert dat de goederen en diensten
voldoen aan alle toepasselijke Belgische en Europese regelgeving omtrent veiligheid,
waaronder, doch niet limitatief beperkt tot: het algemeen reglement op de elektrische
installaties (“AREI”), het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (“ARAB”), de
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codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk (“Welzijnscodex”), boek IX betreffende
de veiligheid van producten en diensten van het wetboek economisch recht (“WER”) en haar
uitvoeringsbesluiten, Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3
december 2001 inzake algemene productveiligheid, Richtlijn 2006/42/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn
95/16/EG (“Machinerichtlijn”); Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten
inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen
bepaalde spanningsgrenzen (“Laagspanningsrichtlijn”); Richtlijn 2014/30/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (“EMC-Richtlijn”);
Verordening (EU) 2016/425 van het Europees parlement en de raad van 9 maart 2016
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG
van de Raad (“PBM-Verordening”); Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten
inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (“PED-Richtlijn”).
7.3

De verkoper waarborgt de CE-markering op de door haar geleverde goederen. De verkoper
is aansprakelijk voor alle schade en indirecte schade die Metallo zou lijden ten gevolge van
een (arbeids)ongeval dat werd veroorzaakt met een machine geleverd door de verkoper
waarvan de CE-markering niet in orde is.

7.4

De verkoper zal Metallo vrijwaren voor alle schade, inclusief aanspraken van derden, ten
gevolge van inbreuken op de garantiebepalingen van de artikelen 7.1 en 7.2. Deze
verplichting tot vrijwaring geldt voor de normale garantieperiode van de verkoper en, voor
zover de garantieperiode van de verkoper korter zou zijn, voor een periode van 24 maanden
vanaf de aanvaarding van de goederen of diensten in de zin van artikel 6, een en ander
onverminderd langere wettelijke termijnen en onverminderd de verplichting tot vrijwaring
van de verkoper voor verborgen gebreken.

7.5

Goederen of diensten die hersteld zijn of ter vervanging worden geleverd door de verkoper,
dienen door Metallo aanvaard te worden conform artikel 6. De termijnen van artikel 7.3
beginnen voor deze goederen of diensten opnieuw te lopen.

8

Intellectuele eigendomsrechten

8.1

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, omvat de eigendomsoverdracht van een goed
en/of dienst ook de overdracht in volle eigendom en tot beloop van hun wettelijke omvang
van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, om de betrokken
goederen of diensten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd.

8.2

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de intellectuele eigendomsrechten,
inclusief het auteursrecht, op plannen, tekeningen, modellen, grafische uitwerkingen, e.d.
(“werk(en)”) die in opdracht van Metallo worden gemaakt, in volle eigendom en ten belope
van hun wettelijke omvang, gratis, onherroepelijk, onvoorwaardelijk, onmiddellijk en
automatisch overgedragen aan Metallo. Wat het moreel recht van de auteur betreft, houdt
deze overdracht ook in het recht voor Metallo om deze werken door derden te laten wijzigen
of aanpassen, en verzaakt de verkoper aan zijn recht om zich tegen deze wijziging en/of
aanpassing van zijn werk te verzetten. De verkoper doet ook afstand van zijn recht om als
auteur van deze werken bekend te worden gemaakt. Indien de verkoper deze werken laat
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ontwerpen door derden (hetzij werknemers, hetzij zelfstandige (onder)aannemers), dan
verbindt hij er zich toe deze werknemers en/of zelfstandige (onder)aannemers een
verbintenis te laten ondertekenen met een identieke inhoud. Metallo mag naar eigen
goeddunken een aanvraag indienen voor de bescherming van de intellectuele
eigendomsrechten die door de verkoper worden gecreëerd tijdens de uitvoering van de
werken.
8.3

9

De verkoper garandeert dat de aankoop en/of het gebruik van de goederen of diensten geen
inbreuk maakt op om het even welk recht van een derde m.b.t. de intellectuele of industriële
eigendom. De verkoper zal Metallo vrijwaren voor alle aanspraken van derden die hun
grondslag vinden in de schending van intellectuele eigendomsrechten door de aankoop en/of
het gebruik van een goed of een dienst, en de verkoper zal Metallo vergoeden voor alle
schade die hierdoor veroorzaakt wordt, met inbegrip van de vergoeding van redelijke
advocatenkosten. Daarenboven zal de verkoper de nodige maatregelen treffen om de
vereiste intellectuele eigendomsrechten te verwerven of minstens onder licentie te bekomen
om Metallo het verdere genot van de betrokken goederen of diensten te waarborgen.
Desgevallend zal de verkoper de betrokken goederen of diensten vervangen door
gelijkaardige goederen of diensten die niet beschermd zijn door intellectuele
eigendomsrechten van derden waarbij alle kosten (incl. ontmanteling, wederopbouw, enz.)
volgend uit deze vervanging uitsluitend ten laste van de verkoper zijn.
Overdracht

9.1

De door Metallo geplaatste bestellingen van goederen of diensten mogen niet worden
overgedragen aan een derde partij, tenzij Metallo dit schriftelijk aanvaardt.

9.2

In geval van overdracht van de bestelling door de verkoper aan een derde, blijft de verkoper
de eindverantwoordelijkheid dragen voor een goede uitvoering van de bestelling van
goederen of diensten, zelfs wanneer toestemming werd gegeven om de bestelling over te
dragen.

10 Veiligheid
De verkoper verbindt er zich toe de toegangsprocedures en veiligheidsregels die bij Metallo
gelden, strikt na te leven. Hij zal ook zijn personeel en/of door hem aangestelde derden van
deze toegangsprocedures en veiligheidsregels op de hoogte brengen.
11 Regelgeving omtrent REACH: Chemische stoffen, preparaten of tussenproducten in de
zin van de Verordening 1907/2006/EC
Wanneer de goederen chemische stoffen, preparaten of tussenproducten in de zin van de
Verordening 1907/2006/EC betreffen, zal de verkoper, voor zover toepasselijk, de
documenten overhandigen die vereist zijn onder de Verordening 1907/2006/EC, waaronder
het veiligheidsinformatieblad en verklaart en waarborgt de verkoper dat



de goederen zijn ge-pre-registreerd of geregistreerd bij het Europees Agentschap voor
Chemische Stoffen voor het gebruik dat Metallo van deze goederen maakt;
in voorkomend geval de nodige acties genomen zullen worden om de registratie aan te
passen, wanneer Metallo heeft laten weten dat zij de goederen, waarin dechemische
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stoffen, preparaten of tussenproductenverwerkt zijn op een andere wijzewenst te
gebruiken;
de informatie en documentatie alsook de vermeldingen op de documenten en hun
bijlagen (waaronder het veiligheidsinformatieblad met bijlagen), die hij heeft verstrekt
aan Metallo, volledig, correct en waarheidsgetrouw zijn;
de indeling, etikettering en de verpakkingsvoorschriften in overeenstemming zijnmet de
geldende wettelijke bepalingen (CLP 1272/2008/EC en/of DSD 67/548/EEC);
de goederen geen componenten bevatten die op de restrictielijst staan;
Metallo tijdig op de hoogte gesteld zal worden als de goederen één of meer chemische
stoffen, preparaten of tussenproductenbevatten die op de autorisatie – en/of
kandidaatlijst staan, en zij hierrond de nodige acties heeft genomen of nog zal nemen,
zodat de levering van de betrokken goederen aan Metallo verzekerd blijft.

De verkoper verbindt er zich toe Metallo op de hoogte te stellen van alle informatie die de
verkoper als leverancier uit hoofde van de Verordening 1907/2006/EC aan Metallo als
afnemer moet verstrekken na levering van de goederen.
De verkoper zal Metallo vrijwaren voor alle gevolgen die Metallo zou kunnen lijden als gevolg
van de niet-naleving van de REACH-reglementering. In voorkomend geval zal hij Metallo
schadeloos stellen voor de geleden schade ingeval van de verstrekking van onjuiste of
onvolledige informatie. Bovendien behoudt Metallo zich het recht voor om de met de verkoper
gesloten contracten te beëindigen indien de verkoper de REACH-reglementering niet naleeft,
en dit zonder dat Metallo enige schadevergoeding verschuldigd is omwille van deze
beëindiging
Wanneer het vervoerd geïsoleerde (tussen)producten betreft, zal Metallo de producten
slechts in ontvangst nemen, voor zover zij minstens 20 werkdagen vóór de levering op de
hoogte is gesteld van de toepasselijke strik verklaard heeft aan deze voorwaarden te kunnen
voldoen, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. De verkoper verklaart en waarborgt
dat deze voorwaarden in overeenstemming zijn met de Verordening 1907/2006/EC en de
richtlijnen van ECHA.
12 Geheimhouding
12.1

De tekeningen, schema’s, berekeningen, enz., al dan niet gedekt door intellectuele
eigendomsrechten, meegedeeld of ter beschikking gesteld ter gelegenheid van of gevoegd
bij prijsaanvragen of bestellingen of waarvan de verkoper, haar werknemers en/of
zelfstandige (onder)aannemers in het bezit zouden komen in het kader van deze
overeenkomst dienen als vertrouwelijke informatie te worden beschouwd. Deze
vertrouwelijke informatie blijft de exclusieve eigendom van Metallo en mag niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Metallo openbaar worden gemaakt, aan een
derde worden verstrekt of gebruikt worden voor een ander doel dan in het kader van de
betrokken prijsaanvraag, bestelling of met oog op de uitvoering van deze overeenkomst.

12.2

De verkoper zal alle informatie m.b.t. Metallo’s bedrijfsactiviteiten (waaronder, maar niet
beperkt tot, informatie met betrekking tot producten, resultaten van bedrijfsactiviteiten,
tekeningen, commerciële, financiële, wetenschappelijke, technische informatie, enz.)
waartoe hij toegang zou krijgen ter gelegenheid van de verkoop van de goederen of diensten
strikt geheimhouden. De verkoper zal deze informatie niet verschaffen aan derden noch op
enige wijze gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Metallo. Hetzelfde
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geldt voor haar handelsrelatie met Metallo. De verkoper verbindt zich er bovendien toe haar
werknemers en/of zelfstandige (onder)aannemers een verbintenis te laten ondertekenen met
een identieke inhoud.
13 Persoonlijke gegevens
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679)
en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens, zijn de persoonsgegevens die de verkoper verzocht wordt
mee te delen, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en uitsluitend bestemd voor de
diensten van Metallo. De verkoper heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn
persoonsgegevens.
14 Faillissement
Bij het inzetten van een procedure van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of bij ieder ander
feit waaruit duidelijk het leveringsonvermogen van de verkoper blijkt, heeft Metallo het recht de
bestelling te verbreken en dit onverminderd het recht op schadevergoeding.
15 Overmacht
Metallo zal niet aansprakelijk zijn voor welke vertraging ook in de uitvoering van zijn verbintenissen
of voor de niet-uitvoering ervan, wanneer die vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering geheel
of gedeeltelijk het gevolg is van een overmachtsituatie.
16 Bestrijding van omkoping, corruptie en het witwassen van geld
De verkoper 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 gecontroleerde voorwaarden en
uitdrukkelijk wetten en regels van kracht in het rechtsgebied van zijn maatschappelijke en/of
uitbatingszetel en, in voorkomend geval, van de uitvoering van de overeenkomst.
De verkoper zal Metallo op de hoogte brengen van iedere inbreuk en mogelijkse inbreuk op de
bepalingen van dit artikel zodra hij er kennis van heeft.
Ingeval de verkoper verdacht wordt van inbreuk op gezegde wetten en regels ter bestrijding van
omkoping, corruptie en het witwassen van geld zal Metallo gerechtigd zijn de overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen, schriftelijk en zonder enigerlei schadevergoeding verschuldigd te zijn.
De verkoper zal Metallo schadeloosstellen voor alle verliezen en alle schade geleden of opgelopen
door Metallo of elke vennootschap van de Metallo groep in verband met een inbreuk op gezegde
wetten en regels.
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17 Naleving van Metallo’s Gedragscode
De verkoper heeft kennis genomen van Metallo’s Gedragscode (“Code of Conduct”) zoals
weergegeven op Metallo’s website onder www.metallo.com/downloads en verbindt er zich toe de
principes daarin vervat in de uitvoering van de overeenkomst na te leven.
18 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
18.1

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen
van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. De verjaring van vorderingen van partijen
uit hoofde van de koopovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, wordt
geregeld door het Verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van
roerende zaken. In ieder geval en voor zover wettelijk mogelijk, is de termijn van artikel
1648 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk.

18.2

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout (België) zijn uitsluitend
bevoegd om alle geschillen met betrekking tot de koopovereenkomst, met inbegrip van deze
algemene voorwaarden, te beslechten. Valt het geschil onder de materiële bevoegdheid van
de vrederechter, dan is uitsluitend de vrederechter van het kanton Turnhout (België)
bevoegd.
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