ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
(i) Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen
van de Koper wat betreft het kopen van goederen van Verkoper of het verlenen
van diensten door de Verkoper.
(ii) De aanbieding van de Verkoper maakt slechts deel uit van de bestelling van de
Koper voor zover het de hoedanigheid en de beschrijving van de te leveren
goederen of diensten betreft en voor zover die hoedanigheid en beschrijving in
overeenstemming zijn met de andere voorwaarden van de bestelling.
(iii) Andere voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover de Koper
deze schriftelijk heeft aanvaard.
2. Levering
(i) De levering en de overgang van zowel de eigendom als het risiko van de
goederen geschiedt op het kontraktueel leveringspunt vermeld op de Bestelbon of
het Afroeporder, of indien niet vermeld, af Verkoper's fabriek (Incoterms 2000).
(ii) De Verkoper is aansprakelijk voor overschrijding van de aan ommezijde
"overeengekomen datum van levering" of voor voltooiing van de uitvoering van de
overeenkomst na die datum, tenzij de oorzaak van zodanige overschrijding te
wijten is aan overmacht. In dat geval zal de Verkoper de Koper onmiddellijk op
de hoogte stellen en tenzij een nieuwe datum van levering wordt
overeengekomen zal de datum van levering worden uitgesteld voor een periode
gelijk aan die van de overmacht.
3. Prijs en betaling
(i) Tenzij anders overeengekomen, zijn in de prijs voor de goederen vermeld op de
Bestelbon kosten van verpakking en vervoer naar de plaats van levering
inbegrepen.
(ii) Betaling van fakturen (waarop aangegeven het nummer van de bestelling en het
nummer van de goederen) zal geschieden niet later dan de laatste dag van de
maand volgende op die waarin ofwel de overeenkomst is uitgevoerd, ofwel de
faktuur is verzonden aan de Koper, welke van de twee de laatste datum is.
4. Inspektie
(i) De Koper en personen die daartoe gerechtigd zijn door de Koper hebben het
recht om voor de levering de goederen en de tekeningen en specifikaties,
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keuring wordt niet geacht een acceptatie van de te leveren goederen te zijn.
(ii) De Koper is niet verplicht om voor of na de levering de goederen te inspekteren
en te keuren.
5. Garantie
(i) De Verkoper garandeert dat de goederen nieuw en vrij van gebreken zijn.
(ii) Indien de Koper binnen twaalf maanden vanaf de datum waarop de goederen in
gebruik genomen zijn (doch niet later dan 18 maanden na de datum van levering)
aan de Verkoper van enig gebrek aan de goederen mededeling heeft gedaan, is
de Verkoper verplicht op zijn kosten (daarbij inbegrepen de kosten van
verpakking en vervoer) de goederen ofwel te vervangen ofwel te herstellen. Voor
de vervangen of herstelde goederen geldt wederom de garantie zoals uiteengezet
in dit Artikel.
Onder gebrek wordt verstaan :
ofwel een fout bij de vervaardiging, ofwel ondeugdelijkheid van het ontwerp, de
gebruikte materialen of grondstoffen, ofwel een afwijking van de door de Verkoper
gegeven beschrijving of specifikaties.
(iii) Indien de Verkoper niet binnen 7 dagen na ontvangst van de in lid 2 van dit Artikel
bedoelde mededeling het herstel of de vervanging niet binnen redelijke tijd
voltooid heeft is de Koper gerechtigd voor rekening van de Verkoper voor herstel
of vervanging zelf zorg te dragen.
6. Annulering van de overeenkomst
(i) De Koper is gerechtigd te allen tijde de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
annuleren door schriftelijke mededeling aan de Verkoper.
(ii) Tenzij zodanige annulering te wijten is aan wanprestatie van de Verkoper
geschiedt zulks met inachtneming van de volgende bepalingen :
(a) indien de Verkoper goederen die gereed zijn in zijn bezit heeft, heeft de Koper
de keuze om hetzij alsnog levering van de goederen te vorderen tegen
betaling van een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, hetzij aan
de Verkoper het eventuele verschil te betalen tussen de marktwaarde op de
dag van de annulering en het zojuist genoemde evenredig gedeelte van de
overeengekomen prijs; en
(b) indien de Verkoper onbewerkte of halfgerede goederen in zijn bezit heeft,
heeft de Koper de keuze om hetzij alsnog van de Verkoper te verlangen die
goederen af te maken en te leveren tegen betaling van een evenredig
gedeelte van de overeengekomen prijs, hetzij de verdere afwerking en
levering niet te laten uitvoeren, dit tegen betaling van een evenredig gedeelte
van de overeenkomen prijs - in aanmerking nemende het stadium waarin de
vervaardiging van de goederen verkeert - verminderd met de marktwaarde
van de goederen op het moment van de annulering; en
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bezit zijn, zal de Koper de keuze maken om ofwel de rechten en
verplichtingen wat betreft die orders over te nemen, ofwel de eventuele
kosten te betalen welke door de Verkoper uit de annulering van die orders
mochten voortvloeien.
(iii) Niets in deze Algemene Aankoopvoorwaarden zal het recht van de Koper
beperken of uitsluiten om in geval de Verkoper enige verplichting uit de
overeenkomst niet nakomt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden en zich elders te voorzien. De Verkoper zal eventuele extra kosten die
de Koper maakt, vergoeden.
7. Onderaanneming en overdracht van rechten
(i) Behalve met betrekking tot goederen en diensten die in de Verkoper's
gebruikelijke handelsverkeer van derden gekocht of verkregen worden, is
onderaanneming niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Koper.
De Koper zal een kopie gezonden worden van enige onderaannemingsopdracht.
(ii) Overdracht van rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst is zonder
schriftelijke toestemming van de Koper niet toegestaan.
8. Anti-korruptie politiek
De Verkoper gaat ermede akkoord de Koper's gedragslijn te respekteren die de
Koper's werknemers verbiedt om (behalve de in het zakenleven gebruikelijke
attenties) geschenken te geven of te ontvangen van een ieder met wie de Koper een
zakelijke relatie heeft.
9. Wijzigingen
Geen wijziging of variatie in het ontwerp of in de materialen van de te leveren
goederen, of in de overeengekomen datum van levering van die goederen zal worden
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper.
10. Toepasselijke recht
Op deze overeenkomst is alleen het Belgisch Recht van toepassing, en alle geschillen
zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Brussel.
11. Veiligheid en gezondheid
Verkoper zal bij levering van de goederen kosteloos schriftelijke informatie
verstrekken wat betreft het gebruik van de goederen en waarschuwingen betreffende
het correcte en veilige gebruik en de veilige behandeling van de goederen
overeenkomstig wettelijke bepalingen. Verkoper zal zoveel copieën van genoemde
informatie verstrekken als Koper nodig heeft.
12. Code of Conduct
De Verkoper aanvaard de Code of Conduct van de Koper. De Code of Conduct van
de Koper is beschikbaar via de volgende webverbinding:
www.airproducts.com/codeofconduct

