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VYNOVA Belgium NV – Algemene Verkoopsvoorwaarden Bulk Leveringen van Vloeistoffen of Gassen via watertransport (schip, lichter) 

1 DEFINITIES 

1.1 In deze Voorwaarden zullen de volgende woorden en uitdrukkingen de 
volgende betekenis hebben:  
"Aankoop Order" betekent het door de Koper geschreven of 
mondelinge aankoop order;  
"Gevraagde Hoeveelheid" betekent de hoeveelheid van Goederen 
die door de Verkoper aan de Koper zal geleverd worden zoals 
uiteengezet in het Aankoop Order dewelke werd aanvaard door de 
Verkoper in overeenstemming met Artikel 2.5 of zoals anders 
schriftelijk overeengekomen door de Partijen; 
"Goederen" betekent de goederen beschreven in het Aankoop Order 
zoals aanvaard door de Verkoper in overeenstemming met Artikel 2.5; 
“Incoterms” betekent de Incotrems 2000 inclusief enige 
amendementen of herzieningen van tijd tot tijd gemaakt; 
“Inspectie Certificaat” betekent het certificaat afgeleverd door de 
Inspecteur(s) bij het testen van de Goederen bij of rond de tijd van 
Levering; 
“Inspecteur(s)” betekent elke eerste klasse expert(s), met inbegrip 
van maar niet beperkt tot, SGS en/of Caleb Brett, aangesteld door de 
Verkoper om over te gaan tot het nemen van stalen en analyse van de 
Goederen bij of rond het tijdstip van Levering, en om een Inspectie 

Certificaat af te leveren; 
"Koper" betekent de koper van de Goederen; 
 “Levering” is zoals bepaald in de toepasbare Incoterm van 
toepassing op de Overeenkomst behalve dat, voor de toepassing van 
deze Voorwaarden, de Levering zal plaatsvinden op het Leveringspunt, 
en "Leveren" en "Geleverd" worden dienovereenkomstig 
geïnterpreteerd; 
"Leveringsplaats" betekent de plaats waar de Levering plaatsvindt en 
waar de binnenrand van het Schip zijn ladingslijnen verbindt met de 
buitenrand van de terminal. 
“Leveringsdatum” betekent de leveringsdatum overeengekomen door 
de Partijen of indien geen leveringsdatum werd overeengekomen, 
binnen een redelijke termijn vanaf de aanvaarding van het Aankoop 
Order door de Verkoper in overeenstemming met Artikel 2.5; 
"Overeenkomst" betekent een wettelijk bindende overeenkomst 
tussen de Verkoper en de Koper voor de verkoop en aankoop van 
Goederen besteld onder een Aankoop Order en aanvaard door de 
Verkoper in overeenstemming met Artikel 2.5 van deze Voorwaarden; 
"Overmacht" betekent enige omstandigheid die de uitvoering van 

enige bepaling van de Overeenkomst voortvloeiend uit of toe te 
schrijven aan handelingen, omstandigheden, omissies of ongevallen 
buiten de redelijke controle van een Partij met inbegrip van, maar 
zonder beperking, alle abnormale slechte weersomstandigheden, 
overstroming, blikseminslag, storm, brand, explosie, aardbeving, 
verzakking, structurele schade, epidemie of andere natuurlijke fysieke 
ramp, onbeschikbaarheid of een tekort aan grondstoffen, storing of 
uitval van stroomvoorzieningen, verkeer, verkeersongeval, vertraging 
van een derde vervoerder, bedrijfsstoring, machinebreuk, oorlog, 
militaire operaties, oproer, staking, arbeidsconflict, terroristische 
aanslag, burgerlijke onrust en elke wetgeving, regelgeving, uitspraak of 
weglatingen (met inbegrip van niet kunnen toekennen van de nodige 
volmachten) van elke relevante overheidsinstantie, rechtbank of 
autoriteit; 
"Partij" en "Partijen" betekent de Verkoper of de Koper of de 
Verkoper of Koper gezamenlijk (zoals van toepassing); 

(a) "Prijs" betekent de prijs van de Goederen op de datum van 
verzending. 

1 "REACH" betekent Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006 

2 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (zoals geamendeerd); 
"REACH Naleving" betekent met betrekking tot de Goederen, de 
naleving van de vereisten van REACH en "REACH Naleving" zal 
dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden; 
“Schip” betekent een schip dat gebruikt wordt voor het vervoer van de 
Goederen; 
"Specificatie" betekent de specificatie van de Goederen zoals 
bepaald in het Voorblad van de Verkoopsovereenkomst. 
“Verbonden Vennootschap” betekent iedere persoon die op enig 
moment op directe of indirecte wijze controleert, of gecontroleerd wordt 
door, of onder de algemene controle staat van, de Verkoper; en hiertoe 
zal controle over iedere persoon betekenen, de macht om het 
management te beheren of het beleid van die persoon; 
"Verkoper" betekent VYNOVA Belgium NV (Ondernemingsnummer 
0415.505.042) met maatschappelijk zetel te B-3980 Tessenderlo, 
Heilig Hartlaan 21 (België); 
“Voorblad van de Verkoopsovereenkomst” betekent het Voorbald 
van de Verkoopsovereenkomst voor Spot Bulk Leveringen van 
vloeistoffen of gassen, dewelke deze Voorwaarden volledig omvat; 
"Voorwaarden" betekent deze algemene verkoopsvoorwaarden voor 
Spot Bulk Leveringen van vloeistoffen of gassen;  
“Werkdag” betekent elke dag (met uitzondering van een zaterdag of 
zondag) waarop depositobanken in België open zijn voor de transactie 
van normale bancaire activiteiten; 

1.2 Enige verwijzing in deze Voorwaarden naar:- 
(a) een wet of een bepaling van een wet zal worden opgevat als een 

verwijzing naar die wet of bepaling, zoals gewijzigd, opnieuw 

uitgevaardigd of uitgebreid op het relevante tijdstip; 
(b) een Artikel is naar een artikel in deze Voorwaarden; en 
(c) een persoon houdt een natuurlijke persoon, een firma, een bedrijf, een 

feitelijke vereniging, een regering, een staat, een agentschap van de 
overheid of de staat, en een vereniging en joint venture (al dan niet met 
een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) in; 

1.3 De titels van deze Voorwaarden zijn enkel gemakshalve opgenomen 
en hebben geen invloed op hun interpretatie. 

1.4 Voorzover de context bepaalt, omvat het enkelvoud het meervoud en 
vice versa en enig geslacht omvat het andere geslacht. 

2 BASIS VAN DE VERKOOP 
2.1 Elke offerte (zowel schriftelijk als mondeling) is opgesteld als een 

uitnodiging en geen enkele Overeenkomst zal tot stand komen totdat 
de omstandigheden zich voordoen zoals omschreven in Artikel 2.5. 

2.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is elke offerte geldig voor 
een periode van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de uitvaardiging 
ervan, mits de Verkoper voorafgaand deze niet schriftelijk of mondeling 
heeft ingetrokken ten aanzien van de Koper, en zal onderworpen zijn 
aan de beschikbaarheid van de Goederen.  

2.3 Elk Aankoop Order vormt een aparte offerte van de Koper tot aankoop 
van de Goederen onder deze Voorwaarden. 

2.4 Elk Aankoop Order zal volgende elementen omvatten:- 
(a) de gevraagde Goederen; 
(b) de Specificatie; 
(c) de vereiste hoeveelheid van Goederen; en 
(d)  Leveringsdatum (deze datum is niet bindend voor de Verkoper en is 

onderworpen aan Artikel 5.1). 
2.5 Het Aankoop Order zal geacht te worden zijn aanvaard wanneer 

voorafgaandelijk: 
(a) door de Verkoper een ingevuld Voorblad van de 

Verkoopsovereenkomst wordt afgeleverd; 
(b) door de Verkoper ter kennis gegeven werd dat de Goederen klaar zijn 

voor Levering; of 
(c) Levering van de Goederen (of enig onderdeel van de Goederen);  

en dergelijke gebeurtenis zal een Overeenkomst tot stand brengen. 
2.6 Niets in deze Voorwaarden zal de Verkoper verplichten een Aankoop 

Order van de Koper te aanvaarden. 
2.7 Deze Voorwaarden zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst 

waarbij enige andere voorwaarden uitgesloten worden inclusief, maar 
zonder beperking, enige onder dewelke een Aankoop Order 
uitgevaardigd werd. 

2.8 In geval van vragen, onnauwkeurigheden, typografische fouten, 
schrijffouten of andere fouten of enige omissie in enige 
verkoopsliteratuur, offerte, prijslijst, erkenning van een Aankoop Order 
of Voorblad van de Verkoopsovereenkomst, zal de Verkoper contact 
opnemen met de Koper en dergelijk document zal onderworpen zijn 
aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper. 

2.9 Elk Aankoop Order dat door de Verkoper aanvaard werd 
overeenkomstig Artikel 2.5 kan enkel geannulleerd, uitgesteld of 
gewijzigd worden door de Koper met voorafgaande toestemming van 
de Verkoper. 

2.10  Jegens de Verkoper vertegenwoordigt, garandeert en verbindt de 
Koper zich er toe onverwijld  alle informatie te verstrekken dewelke 
redelijkerwijs noodzakelijk is, van tijd tot tijd, met betrekking tot het 
verkrijgen en behouden van de REACH Naleving met betrekking tot de 
Goederen en de Koper zal moeten voldoen aan de REACH 
verplichtingen. 

3 SPECIFICATIES, WAARBORGEN EN VERKLARINGEN 
3.1 De Verkoper waarborgt dat: 
(a) de Goederen verkocht aan de Koper in overeenstemming zullen zijn 

met de Specificatie (tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de 
Partijen) bij Levering en het Inspectie Certificaat zal finaal en bindend 
zijn voor de Partijen alsook de overeenstemming van de Goederen met 
de Specificatie (behalve in geval van fraude of manifeste fout); en 

(b) Hij redelijke inspanningen zal leveren om REACH Naleving te 
verkrijgen en te behouden met betrekking tot de Goederen of hetzelfde 
zal betrachten tenzij het de verantwoordelijkheid is van de Koper op 
grond van REACH om REACH Naleving te verwerven en/of te 
garanderen en de niet naleving ervan niet tot stand komt door een 
handelen of een ommissie van de Koper.  

3.2 Elk voorstel of waarborg met betrekking tot een mogelijk gebruik van 
de Goederen door de Verkoper in een verkoop of in marketing 
literatuur of in een reactie op een specifieke vraag, zal te goeder trouw 
worden gegeven, maar het is geheel aan de Koper (en zijn klanten) om 
zelf te oordelen over de geschiktheid van de Goederen voor een 
bepaald doel. Geen voorstel of waarborg met betrekking tot dergelijk 
mogelijk gebruik, zal deel uitmaken van deze Overeenkomst. 

3.3 De Koper zal, binnen de 5 Werkdagen na de Levering van de 
Goederen, de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van enig 
defect op grond waarvan de Koper dat de geleverde Goederen niet in 
overeenstemming zijn met de Specificatie (hetzij bepaald in het 
Inspectie Certificaat of anderzins). 

3.4 Indien de Koper nalaat om in kennis te stellen overeenkomstig Artikel 
3.3 dan zullen de Goederen afdoende in overeenstemming geacht te 
zijn met de Specificatie en aanvaard te zijn door de Koper. 

3.5 Indien binnen een periode van 15 Werkdagen vanaf de datum van 
Levering van de Goederen, het voor de Verkoper afdoende wordt 
bewezen dat enige van de Geleverde Goederen niet in 
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overeenstemming is met de Specificatie door defecten in materiaal, 
vakmanschap of samenstelling (met uitzondering van een 
samenstelling uitdrukkelijk bepaald door de Koper) zal de Verkoper 
naar eigen keuze:- 

(a) deze Goederen kosteloos vervangen;  
(b) de Prijs van deze Goederen terugbetalen; of 
(c) een lager tarief overeenkomen voor deze Goederen; 
3.6 De rechtsmiddelen zoals bepaald in Artikel 3 van deze Voorwaarden 

zullen de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Koper zijn met 
betrekking tot enige non-conformiteit met de Specificatie en ter 
uitsluiting van alle rechten en rechtsmiddelen die de Koper kan 
hebben. 

3.7 De verplichting van de Verkoper onder Artikel 4.5 zal niet van 
toepassing zijn wanneer: 

(a) de Goederen op enige wijze gemanipuleerd zijn, of blootgesteld aan 
misbruik; 

(b) de Goederen onrechtmatig gebruikt zijn; 
(c) de Goederen ten onrechte zijn gemengd met andere producten of 

vermengd met niet-compatibele producten; 
(d) enige instructies met betrekking tot opslag van de Goederen niet zijn 

nageleefd in enig opzicht; of  
(e) de Koper nagelaten heeft de Verkoper in kennis te stellen 

overeenkomstig Artikel 3.3. 
3.8 Goederen die zijn vervangen zullen de Verkoper toebehoren. De te 

vervangen Goederen komende van de Verkoper komen in aanmerking 
voor vervanging of terugbetaling onder de voorwaarden vermeld in 
artikel 3.5. 

3.9 Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, zijn 
alle voorwaarden en andere bepalingen die impliciet door de wet of het 
gemeen recht met inbegrip van maar niet beperkt tot enige garantie 
met betrekking tot REACH Naleving met betrekking tot de Goederen, 
tot het maximum wettelijk toegestaan, uitgesloten van de 
Overeenkomst. 

4 LEVERING 
4.1 De Verkoper zal redelijke inspanningen leveren om de Goederen te 

leveren op de Leveringsdatum zoals vermeld in elke door de Verkoper  
aanvaarde Aankoop Order van de Koper, maar de timing van de 
Levering van de Goederen zal niet de essentie zijn van de 
Overeenkomst. 

4.2 Indien, ondanks redelijke inspanningen, de Verkoper niet in staat is, 
om welke reden ook, de Levering van de Goederen op de 
Leveringsdatum te voldoen, wordt de Verkoper niet geacht de 
Overeenkomst te schenden, noch zal de Verkoper aansprakelijk zijn 
ten aanzien van de Koper (inclusief, maar zonder beperking, als gevolg 
van nalatigheid) voor enige vertraging in de Levering of de uitvoering. 

(a) Levering van Goederen zullen geacht worden plaats te vinden in 
overeenstemming met de relevante Incoterms dewelke van toepassing 
zijn op deze Overeenkomst. 

4.3 Indien de Koper weigert of nalaat de Levering van enige van de 
Goederen te ontvangen op het opgegeven moment voor Levering 
(anders dan als gevolg van een geval van Overmacht of door de 
schuld van de Verkoper), dan zal, zonder afbreuk te doen aan enig 
ander recht of rechtsmiddel ter beschikking van de Verkoper, de 
Verkoper het recht zal hebben om: 

(a) de Goederen op te slaan op enige locatie, inclusief maar zonder 
beperking, in de lokalen van de Koper, tot de eigenlijke Levering en de 
Koper de kosten van opslag, transport en gerelateerde verzekering en 
een verwerkingsvergoeding in rekening te brengen; en/of 

(b) de Goederen te verkopen aan de best mogelijke prijs in deze 
omstandigheden, en na aftrek van alle opslag-, verzekering-, vervoer- 
en verkoopkosten mag hij de Koper factureren voor het verschil tussen 
de werkelijke prijs (verminderd met de aftrek) verkregen door de 
Verkoper en de Prijs waarbij de Koper dergelijke som onmiddellijk zal 
betalen. 

4.4 De Verkoper kan aan de Koper een teveel of een tekort van maximaal 
10% van de vereiste Hoeveelheid leveren en:- 

(a) de Koper zal voor het werkelijk geleverde gewicht betalen; en 
(b) de Verkoper zal niet geacht worden de Overeenkomst te schenden.  

5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
5.1 De Verkoper probeert zijn aansprakelijkheid niet uit te sluiten:- 
(a) voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van   nalatigheid van de 

Verkoper; 
(b) voor zijn bedrog; of 
(c) voor enige aangelegenheid waarvoor de Verkoper zijn 

aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of proberen uit te sluiten onder de 
toepasselijke wetgeving. 

5.2 De Verkoper zal niet aansprakelijk zijn jegens de Koper weze het 
onder overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, 
nalatigheid), dwaling of anderszins hoe dan ook ontstaan voor enige 
winstderving, verlies van verwachte winst, verlies van business, het 
verlies van een overeenkomst, terugbetaling van overhead kosten, 
verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van productie, 
uitputting van goodwill, product terugroeping, noch voor enige indirecte 
of gevolgschade, of anderszins voor alle kosten, uitgaven of 
vorderingen die daarmee betrekking hebben. 

5.3 Met inachtneming van de artikelen 5.1 en 19.3 zal de totale 
aansprakelijkheid van de Verkoper onder de Overeenkomst worden 
beperkt tot de betaalde of te betalen Prijs door de Koper aan de 
Verkoper onder de Overeenkomst. 

6 PRIJZEN EN BETALING 
6.1 De Prijs is exclusief alle belastingen en heffingen inclusief, maar 

zonder beperking, de belasting op de toegevoegde waarde, die, indien 
van toepassing, betaalbaar zal zijn door de Koper naast eventuele 
bijkomende Leveringskosten, zoals gedetailleerd in elke offerte 
uitgebracht door de Verkoper aan de Koper . 

6.2 De koper betaalt de Prijs (inclusief de belasting op de toegevoegde 
waarde of enige andere toepasselijke belasting of heffing, samen met 
enige kosten die zijn vermeld in artikel 6.1) tegen de datum vermeld in 
de Overeenkomst.  

6.3 Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur of 
betalingsuitnodiging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
verhoogd worden met de interestvoet die door de Europese Centrale 
Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente 
basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het 
betreffende halfjaar, vermeerderd met 8 procentpunten, elke begonnen 
maand zijnde verschuldigd en een forfaitaire vergoeding van 10 % van 
het nog verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van € 75. Bij 
niet-betaling van een factuur worden alle overige facturen onmiddellijk 
opeisbaar. 

6.4 Geen enkele betaling wordt geacht te zijn ontvangen totdat de 
Verkoper de volledige Prijs in beschikbare fondsen heeft ontvangen. 

6.5 Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden, 
worden alle uitstaande bedragen onder deze Overeenkomst 
onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van de Overeenkomst. 

6.6 De Koper zal alle verschuldigde betalingen doen op grond van de 
Overeenkomst, zonder enige mindering door middel van verrekening, 
tegenvordering, korting, aftrek of anderszins. 

6.7 Zonder afbreuk te doen aan Artikel 6.6, indien de Koper nalaat, of de 
Verkoper redelijkerwijs van mening is dat de Koper er niet in zal slagen 
om de Prijs te betalen wanneer deze verschuldigd zal zijn, kan de 
Verkoper betaling eisen van alle verschuldigde bedragen, de 
Overeenkomst als opgezegd beschouwen door de Koper en/of elke 
toekomstige uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle 
achterstallige bedragen betaald zijn. 

6.8 De Verkoper zal gerechtigd zijn alle verschuldigde bedragen te 
verrekenen en te weerhouden van enige  enige voorwaardelijke of 
bestaande verplichtingen van de Koper aan de Verkoper. 

6.9 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Prijs te verhogen 
indien er extra kosten worden gemaakt door de Verkoper na 
prijsbepaling als gevolg van een onjuistheid of onvolledigheid wat 
betreft de instructies van de Koper, of als gevolg van een gebrek aan 
het verschaffen informatie, tekeningen of een specificatie die nodig is 
voor de Verkoper om door te gaan met de Overeenkomst. 

7 RISICO EN EIGENDOM 
(a) Het risico van schade aan of verlies van Goederen gaat over op de 

Koper in overeenstemming met de relevante Incoterms van toepassing 
op deze Overeenkomst behalve dat de plaats van Levering onder de 
relevante Incoterms zal worden opgevat als het plaatsvinden ervan op 
het Leveringspunt zoals bepaald in deze Voorwaarden. 

7.2 Niettegenstaande Leverings- en de risico-overdracht van de Goederen, 
of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zal de eigendom van 
de Goederen niet overgaan op de Koper tot de Verkoper in contanten 
of vrije fondsen volledige betaling van de Prijs ontvangen heeft. 

7.3 Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Koper op 
grond van Artikel 7.2, zal de Koper: 

(a) de Goederen houden als bewaarnemer van de Verkoper; 
(b) de Goederen vrijwaren van enige last, retentierecht of andere 

bezwaring; 
(c) de Goederen of hun verpakking niet vernietigen, beschadigen of enig 

merkteken onleesbaar maken; 
(d) de Goederen in goede staat bewaren; 
(e) de Goederen verzekeren voor de volledige Prijs voor rekening van de 

Verkoper tegen alle gebruikelijke risico’s tot redelijke tevredenheid van 
de Verkoper; en 

(f) alle opbrengsten van de verzekering, zoals bedoeld in Artikel 7.3 (e) 
wanneer een beroep wordt gedaan op de polis ten voordele van de 
Koper en het niet vermengen met enig ander geld of de betaling van de 
opbrengst op een debetsaldo bankrekening. 
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9.4 Niettegenstaande de bepalingen in Artikel 7.3, kan de Koper de 
Goederen enkel en alleen verkopen, gebruiken of erover beschikken 
voordat de eigendom daarvan op hem is overgegaan, indien dergelijke 
verkoop, gebruik of beschikking zal worden verricht tijdens de normale 
gang van zaken van de Koper en zal een verkoop, gebruik of 
beschikking zijn van de eigendom van de Verkoper voor rekening van 
Koper en de Koper zal als opdrachtgever handelen. De Verkoper zal, 
gelet op de relatie tussen de Koper (als bewaarhouder) en de Verkoper 
(als begunstigde) wettelijk gerrechtigd zijn en blijven op de opbrengst 
van de verkoop en de Koper zal dergelijke opbrengst van de verkoop 
betalen op een aparte rekening of, anders, ervoor zorgen dat alle 
opbrengsten van de verkoop gehouden worden door of namens de 
Koper in een afzonderlijke en identificeerbaare vorm en niet gestort op 
een debetsaldo bankrekening. Na ontvangst van de opbrengst van de 
verkoop, zal  de Koper zijn schuld kwijten ten aanzien van de Verkoper 
en zal de opbrengsten niet voor andere doeleinden gebruiken op welke 
wijze dan ook, totdat deze schuld is aangezuiverd.  

9.5 Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op grond van 
Artikel 7.2, kan de Verkoper ten allen tijde de Goederen terugvorderen, 
en de Koper verleent aan de Verkoper, haar vertegenwoordigers, 
werknemers en onderaannemers het onherroepelijk recht om op elk 
tijdstip de lokalen waar de Goederen zich bevinden of kunnen worden 
opgeslagen, te betreden. In het geval de Goederen worden 
opgeslagen in de gebouwen die eigendom zijn van een derde zal de 
Koper een dergelijk recht voor de Verkoper verschaffen. 

7.6 Het bezitsrecht van de Koper met betrekking tot de Goederen zal 
eindigen bij het zich voordoen van een van de gebeurtenissen vermeld 
in Artikel 9 die de Verkoper het recht zou geven om de Overeenkomst 
te beëindigen. In dergelijke omstandigheden, kan de Verkoper na 
kennisgeving enige lokalen bezet door de Koper, waar de Goederen 
worden opgeslagen, betreden en de Goederen terugnemen en de 
Koper zal een recht verschaffen aan de Verkoper om enige lokalen niet 
in bezit van of eigendom van de Koper te betreden. 

8 GEBEURTENISSEN BUITEN DE INVLOEDSSFEER VAN DE 
PARTIJEN 

8.1 Indien een der Partijen wordt verhinderd of vertraagd in de uitvoering 
van een van zijn verplichtingen door een geval van Overmacht dan is 
de Partij die verhinderd of vertraagd is, vrijgesteld van de uitvoering 
van haar verplichtingen vanaf de datum van het optreden van 
dergelijke geval van Overmacht en tot zolang als dusdanig geval van 
Overmacht blijft voortbestaan en wordt zulke Partij niet geacht in strijd 
te zijn met deze Voorwaarden of de Overeenkomst of anderszins 
aansprakelijk ten aanzien van de andere Partij op welke wijze dan ook. 

8.2 Bij het zich voordoen van een geval van Overmacht, zullen de Partijen 
te goeder trouw gesprekken voeren met het oog op het beperken van 
de gevolgen daarvan en de Partij die niet kan uitvoeren zal redelijke 
zorgvuldigheid gebruiken om de oorzaak van het geval van Overmacht 
teniet te doen en (indien mogelijk) haar in staat te stellen haar 
verplichtingen hieronder te kunnen uitvoeren. Als de Overmacht 
gedurende een ononderbroken periode van meer dan een maand blijft 
duren, kan elke Partij de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen mits 
schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij op voorwaarde dat de 
Partijen niet eerder een gang van zaken hebben afgesproken om de 
Overmacht omstandigheden aan te pakken. Indien deze 
overeengekomen gang van zaken mislukt, kan elke Partij de  
Overeenkomst onmiddellijk beëindigen mits schriftelijke kennisgeving 
aan de andere Partij op voorwaarde dat het geval van Overmacht 
reeds gedurende een periode van 1 maand bestaat.  

8.3 Indien op enig moment de Verkoper beweert dat een geval van 
Overmacht bestaat ten aanzien van zijn verplichtingen krachtens deze 
Voorwaarden of de Overeenkomst met betrekking tot de Levering van 
de Goederen, zal de Verkoper het recht hebben om haar 
productenvoorraad toe te wijzen naar eigen goeddunken, waarbij haar 
productenvoorraad de hoeveelheid Goederen die gebruikt worden als 
grondstof en intermediair product in de interne productieprocessen 
uitsluit. De Koper heeft het recht om van elke andere persoon een 
zodanige hoeveelheid van Goederen te bekomen die de Verkoper niet 
in staat is om te leveren.  

8.4 Indien als gevolg van een Brexit extra kosten worden gemaakt voor de 
vervaardiging, verwerving of levering van de Goederen en / of 
Diensten, of rechten worden geheven op de verkoop van de Goederen 
door de Verkoper aan de Koper, zullen de Partijen elkaar op schriftelijk 
verzoek van de Verkoper of de Koper ontmoeten, om te goeder trouw 
over een aanpassing of wijziging van de contractuele voorwaarden te 
onderhandelen. In het geval een overeenkomst niet binnen 14 dagen 
wordt bereikt, heeft de Verkoper het recht om het Contract met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. Een "Brexit" moet worden opgevat 
als het Verenigd Koninkrijk, of elke andere belangrijke markt die 
momenteel een lidstaat van de Europese Unie is, dat of die zich 
terugtrekt uit de Europese Unie. Voor alle duidelijkheid: een 
terugtrekking uit de Europese Unie vormt geen geval van overmacht. 

 
9 WANPRESTATIE VAN DE KOPER EN EINDE VAN DE 

OVEREENKOMST 
9.1 Elke Partij is gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk te 

beëindigen bij het zich voordoen van het volgende: 
(a) belangrijke schending van enige bepaling van deze Voorwaarden door 

de andere Partij waaraan niet verholpen kan worden; 

(b) belangrijke schending van enige bepaling van deze Voorwaarden 
waaraan niet is verholpen binnen 28 dagen na ontvangst van de 
schriftelijke kennisgeving met vermelding van de schending en met de 
eis dat het zou verholpen worden;  

(c) indien de andere Partij haar activiteiten stopzet, niet langer solvabel is, 
in staat van schuldenregeling, gerechtelijk akkoord of faillissement 
komt te verkeren, dan wel daartoe verzoeken worden ingediend, dan 
wel wanneer zij failliet wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord wordt 
toegekend, of wanneer zij in vereffening gaat; of 

(d) de andere Partij bevindt zich in een soortgelijke situatie of soortgelijke 
omstandigheden in enige rechtsgebied als vermeld in (c) (hierboven). 
Zonder afbreuk te doen aan een van haar andere rechten of 
rechtsmiddelen, zal de Verkoper het recht hebben om de 
Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid ten 
aanzien van de Koper indiende Verkoper een schriftelijke mededeling 
van enige bevoegde autoriteit ontvangt, of naar redelijke oordeel 
beslist, dat een van de Goederen niet REACH-Compliant is of niet zal 
worden. 

10 VERTROUWELIJKHEID 
Elke Partij verbindt zich ertoe om op geen enkel moment enige 
bepaling van de Overeenkomst bekend te maken of enige informatie 
van een vertrouwelijke of vermogensrechtelijke aard met betrekking tot 
de activiteiten van de andere Partij of enige andere 
informatieontvangen van de andere Partij betreffende de 
Overeenkomst enkel te gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk 
voorzien zijn in deze Voorwaarden, en voor zover de Verkoper deze 
informatie kan bekendmaken aan enige Partij aan wie de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk toegekend of overgedragen wordt. 

11 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
De Goederen door de Verkoper geleverd en onderworpen aan zijn 
eigen specificaties of ontwerp, zijn ontworpen om veilig te zijn en 
zonder risico voor de gezondheid op voorwaarde dat ze uitsluitend 
gebruikt worden in overeenstemming met de instructies of informatie 
door de Verkoper verschaft met betrekking tot hun gebruik en mits ze 
eveneens worden gebruikt met de nodige veiligheidsmaatregelen. 
Indien er voor de Koper onduidelijkheid bestaat met betrekking tot het 
juiste gebruik van de Goederen, dient deze onmiddellijk contact op te 
nemen met de Verkoper om dit te verduidelijken.  Het is de 
verantwoordelijkheid van de Koper om te voldoen aan alle 
veiligheidsnormen betreffende de toepassing, het gebruik en de 
verkoop van de Goederen. 

12 KOSTEN EN UITGAVEN 
Elke partij is verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven door hem 
aangegaan en opgelopen in verband met de voorbereiding en de 
voltooiing van elke Overeenkomst. 

13 RELATIE TUSSEN PARTIJEN 
Niets in deze Voorwaarden of enig document waarnaar verwezen 
wordt of enige regeling beoogd door de Partijen worden opgevat als 
het creëren van een samenwerkingsverband tussen de Partijen voor 
enig doel en geen van beide Partijen zal de macht of bevoegdheid 
hebben om de andere Partij te binden of enige plichten op te leggen 
ten voordele van een derde. 

14 WIJZIGINGEN EN VARIATIES 
Geen variatie of wijziging aan de Overeenkomst of aan deze 
Voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen door een 
bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper. 

15 AFSTAND 
Geen vertraging bij de uitoefening of het uitblijven van de uitoefening 
van een van de rechten van de Partijen die voortvloeien uit of in 
verband met de Overeenkomst of deze Voorwaarden zal gelden als 
een verklaring van afstand of vrijgave van dat recht. Een dergelijke 
verklaring van afstand of vrijgave moeten specifiek schriftelijk verleend 
worden, ondertekend door de Partij die ze heeft verleend. 

16 TOEWIJZING 

16.1 De Verkoper is gerechtigd om elk van de de verplichtingen die zij op 
zich nam en alle rechten die haar krachtens de Overeenkomst of deze 
Voorwaarden worden toegekend, uit te voeren respectievelijk uit te 
oefenen via een Verbonden Vennootschap, en elk handelen of niet 
handelen van dergelijke Verbonden Vennootschap zal voor de 
doeleinden van de Overeenkomst worden beschouwd als een 
handelen of niet handelen van de Verkoper. 

16.2 De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen onder de Overeenkomst 
na te komen door middel van vertegenwoordigers of onderaannemers 
aangesteld door haar en naar eigen goeddunken. 

16.3 De Verkoper mag te allen tijde (geheel of gedeeltelijk) enige van zijn 
rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst of deze 
Voorwaarden toewijzen of overdragen, inclusief, zonder beperking, op 
grond van enige aankoop van vorderingen of soortgelijke transacties 
die de Verkoper van tijd tot tijd aangaat. De Koper mag niet toewijzen, 
in onderaanneming geven, onderverhuren of anderszins enige van 
haar rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst 
of deze Voorwaarden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verkoper (die toestemming niet op onredelijke 
gronden mag onthouden of uitstellen). 

16.4 Indien vereist voor de rechtsgeldige uitvoering van enige toegestane 
overdracht ingevolge de bepalingen van  Artikel 16.3, zullen de Partijen 
een schuldvernieuwing overeenkomen en zullen zij redelijke 
inspanningen leveren om te bewerkstelligen dat de verkrijger of 
overnemer dergelijke schuldvernieuwing aangaat. 

16.5 In geval van sluiting van een fabriek van de Verkoper, kan de Verkoper 
naar eigen goeddunken de betreffende Goederen van een andere 
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leverancier binnen VYNOVA leveren, mits de Goederen dezelfde 
Specificatie hebben. 

17 RECONVERSIE 
Indien enige bepaling van de Overeenkomst door een rechtbank of 
andere bevoegde instantie geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of 
onuitvoerbaar wordt verklaard, zal die bepaling geacht worden niet in 
de Overeenkomst opgenomen te zijn en zal de wettigheid, de 
geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de 
Overeenkomst niet aangetast worden. 

18 GESCHIL 
18.1 De Partijen zullen hun beste inspanning doen om te goeder trouw te 

onderhandelen en om een geschil op te lossen dat voortvloeit uit of 
verband houdt met deze Voorwaarden of de Overeenkomst of een 
overtreding daarvan. Indien een dergelijk geschil niet door middel van 
gewone onderhandelingen tussen de bevoegde vertegenwoordigers 
van de Partijen gemeenzaam kan worden opgelost, wordt het geschil 
volgens de escalatieprocedure behandeld zoals in deze clausule 18 
beschreven. 

18.2 Het geschil wordt door één van beide Partijen verwezen naar de 
directeurs van beide Partijen en zij of hun genomineerden komen te 
goeder trouw samen om het geschil op te lossen. Indien het geschil 
niet wordt opgelost als gevolg van een dergelijke vergadering, dan 
trachten de Partijen het geschil door middel van bemiddeling in 
overeenstemming met de LCIA Bemiddelingsregels te regelen, welke 
regels door verwijzing naar deze clausule geacht worden te zijn 
opgenomen. Indien na de bemiddeling het geschil niet is opgelost, kan 
één van beide Partijen (na afloop van dergelijke bemiddeling of binnen 
14 kalenderdagen na de sluiting ervan) een procedure indienen in 
overeenstemming met clausule 22. 

19 VOLLEDIGE OVEREENKOMST 
19.1 Deze Voorwaarden en de erkenning van de Aankoop Orders (inclusief 

maar niet beperkt tot enig ingevuld Voorblad van de 
Verkoopsovereenkomst) vormen de gehele overeenkomst tussen de 
Partijen met betrekking tot de verkoop en aankoop van Goederen en 
vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken 
tussen de Partijen met betrekking tot de verkoop en aankoop van de 
Goederen.  

19.2 Elke Partij erkent dat bij het aangaan van de Overeenkomst het geen 
beroep doet op een garantie of andere verklaring met betrekking tot het 
onderwerp van de Overeenkomst, anders dan uitdrukkelijk uiteengezet 
in deze Voorwaarden en de eventuele erkenning van het van 
toepassing zijnde Aankoop Order. 

19.3 Geen van beide Partijen zal enige aansprakelijkheid of rechtsmiddelen 
hebben met betrekking tot enige andere verklaring die vals, onjuist 
en/of onvolledig is, tenzij deze bedrieglijk was of voorzien onder deze 
Voorwaarden. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van 
een van beide partijen voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van 
zaken uitsluiten of beperken. 

19.4 Elke Partij stemt ermee in dat de enige remedie voor schending van de 
Overeenkomst deze is voor schending van een overeenkomst. 

19.5 Indien deze Voorwaarden in een andere taal dan engels zijn vertaald, 
is alleen de engelse versie de enig geldende versie. 

20 OMKOPINGBEPALINGEN 
20.1 VYNOVA, noch één van zijn agenten, zal voor het afwikkelen van een 

andere overeenkomst dan die in deze Overeenkomst is afgesproken 
een vergoeding aanvaarden, vragen of aanbieden. 

20.2 VYNOVA wijst alle aanbiedingen, beloftes of financiële voordelen af, 
die door anderen worden aangeboden, om VYNOVA te verleiden een 
relevante functie of activiteit inkorrekt te verrichten of een persoon te 
belonen voor het onjuist uitvoeren van een dergelijke functie of 
activiteit. 

21 KENNISGEVING 
21.1 Kennisgevingen onder deze Voorwaarden kunnen overgemaakt 

worden door persoonlijke bezorging, per post of per fax. 
21.2 Kennisgevingen worden geacht overgemaakt te zijn 
(a) bij aflevering indien persoonlijk afgeleverd; of 
(b) na ontvangst van een afdruk dewelke overmaking bevestigd indien het 

wordt gestuurd per fax naar het faxnummer ter kennis gebracht door 
de andere Partij; of  

(c) twee (2) dagen na het opsturen indien verzonden per post, op 
voorwaarde dat de port goed betaald werd en een dergelijke 
kennisgeving correct geadresseerd werd aan de respectieve Partij op 
haar maatschappelijke zetel, of een ander adres dat de andere Partij 
schriftelijk ter kennis heeft gebracht. 

22 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
Deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de 
Koper worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle 
vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee verband 
houden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken 
van Hasselt. 
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

 


