Disclaimer: This document has been formulated with utmost care by Elincom electronics B.V., but is an English translation from the original Dutch version. The original Dutch version is the binding version over this English version in all cases and
is attached below the English version.

ELINCOM ELECTRONICS B.V.
GLOBAL TERMS AND SALES CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF EQUIPMENT AND MATERIAL
In these conditions apply:
VIII. Transport / Risk
"Seller" Elincom electronics B.V. (Elincom)
"Buyer" whoever is committed to Elincom by ordering goods from Elincom or whoever is in negotiation
with Elincom with the purpose of purchasing goods from Elincom.
"Agreement" The agreement between the parties to which these conditions are declared applicable by
Seller.

•
•
•

All offers, sales and deliveries made by the Seller, are subject to GLOBAL TERMS AND SALES CONDITIONS mentioned
below. Even if other conditions / terms are declared applicable by the Buyer, Seller does not accept these unless these
are accepted explicitly in writing. By requesting a quotation or placing an order the Buyer shall be deemed to have
accepted these global terms and sales conditions. The Buyer is expected to be familiar with the content of these
conditions.

1.
2.

IX. Liability

II. Quotations
All quotations are without obligation, unless a binding term is explicitly stated in the quotations. All data, which are
referred to in graphics, brochures, datasheets, catalogues and / or technical details or drawings and / or calculations and
other information provided by the Seller are not binding and for informational purpose only, unless explicitly stated
differently.

1.

III. Agreements

2.

1.
2.
3.
4.

Agreements to supply goods and / or services are definite, after the order is accepted and / or confirmed
in writing by the Seller.
The preceding paragraph also applies to additional agreements, amendments, mutations or pledges
made by the Seller’s personnel or made by its representatives, agents or other intermediaries on behalf
of Seller.
For deliveries of goods and / or services which by their nature or size, no quotation and / or order
confirmation is sent, the invoice is considered as order confirmation. .
The Seller reserves the explicit right to engage third parties in the execution of the assignments given by
the Buyer. The cost that this brings with it, will be passed to the Buyer in accordance with the submitted
quotation. The Buyer will be consulted before the commitment insofar as this is desirable, at the
discretion of the Seller.

If no additional requirements or instructions are provided by the Buyer, the method of transport,
shipping, packaging, etc. is determined by the Seller with due diligence and care, without bearing any
liability.
Shipments shall always be for the account and risk of the Buyer, even if free on board delivery has
been agreed, even if the carrier demands that all transport damages are at the risk and expense of the
consignor / Seller, even if that is mentioned on the waybills, transport documents etc.

3.

In case of failure or improper performance of its obligations under any contract, Seller is only obliged to
replenish the missing goods, respectively replacement of defective goods and / or redo proved
inadequate delivered services as soon as it is reasonably possible. If the Buyer suffered damage in spite
of a renewed attempt, and further discussions will not lead to an agreement, Seller may be liable to a
maximum of 25% of the charged price of the delivered goods and / or services. Seller is never liable to
Buyer or third parties, for loss or damages, directly or indirectly.
Buyer shall fully indemnify the Seller for all claims of third parties which may result from or related to
(non-) performance by the Seller or obligations under any contract with the Buyer.
Seller is not liable for the consequences of deviations and / or discrepancies between quality
requirements set by the Buyer, and the confirmed quality requirements set by the Seller in writing, and
quality requirements set by third parties.

X. Force Majeure
Force majeure includes all events or circumstances, including any governmental intervention, as due to a reasonable
performance, or at least timely fulfilment of obligations, cannot be required by Seller.
Force majeure means among others: lack of raw materials at the Seller, factory- or transport failures of any kind, strikes,
lockouts or lack of personnel, quarantine, epidemics, mobilization, martial law or war, obstructions due to abnormal
weather conditions and any obstructions caused by measures of an organizational nature.
XI. Export Administration Regulations USA

IV. Prices and settlement cost factors
1.
1.
2.

3.

All quotations done by Seller, are without obligation unless the contrary is explicitly agreed in writing.
The prices are based on current level of prices and costs at the time of the offer or order date. The costs
are for example but not exclusively: (raw) material prices, energy prices, currency exchange rates,
interest costs, wages and labour costs, social- and governmental charges, freight- and insurance
premiums, taxes and excise duties. Increases in these cost factors, which are established between
acceptance of the order and the time of delivery shall be at the expense of the Buyer. The Seller is
entitled to increase the offered or agreed price accordingly, in compliance with legal regulations relating
thereto.
Unless otherwise specified, prices quoted are exclusive of VAT, import and export duties and other taxes
or levies.

V. Delivery and Risk
1.

Without prejudice to Article XII, the goods are supposed to have been supplied by Seller and accepted by
the Buyer.
a.
Unless agreed otherwise, the delivery will be done to the home or business address of the
Buyer. The moment of delivery is the time when the goods leave the warehouse of the
Seller.
b.
Delivery is free on board if this is specified by the Seller, either on the bill or otherwise.
c.
The goods are at the expense and risk of the Buyer, from the moment of delivery.

VI. Conformity, approval and acceptance
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

If and insofar as nothing explicitly and in writing is agreed about the quality or conformity or finishing of
the goods to be delivered, the Buyer can only claim the features in accordance with what is customary in
the market.
If and insofar as the goods are supplied with a quality report- guarantee issued by third parties at the
request of the Buyer, the check points in the report are supposed to be examined, approved and
accepted by the Buyer and in accordance with the quality report- guarantee.
Immediately after receipt of the goods the Buyer must execute a quantity check and damage check of the
delivered goods. This also applies in case the Seller gives notice to the Buyer that the goods are at
disposal of the Buyer.
If any fault or damage to the delivered goods or of their packaging are found, the Buyer must mention this
at the on the delivery note, the invoice and / or other delivery documents. If the Buyer fails to do so, it is
assumed that the buyer has received the goods in good condition and approved them. Complaints in this
respect, will no longer be accepted.
The Buyer cannot claim or enforce rights to damages or faults of the delivered goods if these were not
visible or detectable at the time of delivery and
a.
the delivered goods are processed, machined or altered
b.
the delivered goods are not processed, machined or altered and Buyer did not claim the fault
in writing at the Seller with a precise description of the nature of the shortcoming, within a
reasonable period of time (eight days) after discovery of the defect or after the fault could
have been detected with reasonable attention / alertness of the Buyer.
Complaints about invoices must also be submitted in writing within eight days after the date mentioned at
the invoices.
After the expiration of this period, the Buyer will be deemed to have approved the delivered goods or
invoice. Complaints are no longer considered by the Seller.
If the complaints are justified and accepted by the Seller, the Seller is only required to replace the
defective goods. The Buyer is not entitled to demand any other compensation in any form whatsoever.
The fact that the Buyer has filed a complaint does not release the Buyer of his payment obligations
towards the Seller.
Sending goods back by the Buyer is only allowed with the prior written permission of the Seller, under
conditions to be determined by the Seller.
Notwithstanding the preceding paragraphs, complaints must be filed always within eight days, as a
consequence the complaint will be dismissed.
Unless explicitly agreed otherwise in writing, the Seller is entitled to ship goods from one or more
warehouses / factories than his own warehouse. In that case, all what is listed in this article also applies
for the goods shipped from the other warehouses / factories.

2.
3.
4.
5.

Seller shall take at his own expense, the necessary and appropriate measures to obtain export permits of
the United States Office Administration and / or other public bodies required for export of goods and of
documentation out of the United States of America.
Every agreement is accepted on the condition of obtaining necessary permits as referred to in the
previous paragraph.
In regard to products and documentation, Buyer will not act in violation with export permits and / or
applicable regulations.
Buyer agrees to be aware and to be informed about these rules and at Seller’s request will provide all
information and documentation necessary to Seller to obtain these permits.
Buyer shall not trade the products and related documentation to third parties, nor give it on loan or
otherwise use- or trade or export in contravention of these permits and applicable laws or rules.

XII. Retention
All goods remain owned by the Seller, as long as the Buyer has not fully paid the relevant purchase price or any other
amount owed by Buyer to Seller. Buyer is not authorized to use these goods that are not fully paid for other purposes
then regular processing. Buyer is not authorized to transfer ownership to third parties, or to pledge by any agreement or
action to third parties or to provide any other collateral security to third parties.
If the Buyer does fail to comply any obligation to the Seller under the agreement relating to the delivered goods, the Seller
will be entitled to take back the goods, in that case the Seller has the right to end the contract without judicial intervention.
Nevertheless, without prejudice to Seller's right to claim compensation for damages, lost profits and interest.
Pursuant to the above, as long as any item delivered stays in possession of the Seller, the Seller shall be entitled to verify
the state of the goods, while Buyer hereby irrevocably authorizes Seller to enter the premises and locations where the
goods are located at and, if necessary, to take back the goods to return to the Seller.
XIII. Payment and collateral security
1.

2.
3.

4.

5.

It is Buyer’s obligation to pay within 30 days, (or any other payment period only if this is explicitly agreed in
writing), after the invoice date without any appeal for settlement per contra of debt and / or without any
discount. Any agreed payment discounts expires, unless the amount owed by the Seller is received within
that period. Complaints about non compliancy or defective goods delivered to the Buyer cannot derive any
right to postpone payment or any other obligation irrespective of whether these obligations relate to the
(delivery of) goods and / or services subject to the relevant complaint, or next or previous (delivery of) other
goods and / or services, nor give complaints the right to Buyer to settlement per contra of debt or other
settlements in conjunction with the previous, contested or the next delivery.
From the time when payment was due, Seller shall have the right, without further summons or notice, to
claim monthly interest at the statutory interest rate + 1%.
If the Buyer is in default with the payment of a disputed or undisputed claim against Seller, the Seller shall
be entitled to cancel or to suspend current agreements after proper summons until payment has been
made. Notwithstanding the Sellers right to immediate payment of the goods that will be delivered and
without prejudice to the Seller's right to claim the damages caused by the Buyer.
Even during the execution of a contract, Seller shall be entitled, to require security for payment and as long
as this has not been provided to the satisfaction of the Seller, to suspend or cancel deliveries of goods or
agreements without judicial intervention. Without prejudice to the Seller’s right to claim any damages
caused by the Buyer. The purchase price of all products delivered will be immediately due and payable.
In case of default the Buyer is obliged to Seller beside the outstanding amount and interest, to reimburse
all collection costs, which have been or are caused by non-payment, both judicial as extrajudicial
expenses. Extrajudicial collection costs are payable by the Buyer in any case where Seller has secured for
the benefit of the recovery of the assistance of a third party. The extrajudicial costs are already set at least
15% of the outstanding payment with a minimum of Euro 150, - The mere fact that Seller has secured the
help of others, demonstrates the height and the obligation to pay the extrajudicial costs.

XIV. Special conditions
If special conditions are agreed upon the sale of certain goods of the Seller, these special conditions will prevail insofar as
they relate to these goods and if the special conditions breach the present GLOBAL TERMS AND SALES CONDITIONS,
providing that the present GLOBAL TERMS AND SALES CONDITIONS will remain valid for remainder.
XV. Disputes
All disputes which may arise between Buyer and Seller or only considered a dispute by only one party (Seller or Buyer),
as a result of an offer, quotation and or purchase agreement or the resulting agreements, the parties declare Court
Rotterdam jurisdiction to hear the claim.

VII. Delivery time
1.

2.

3.

All delivery times listed in quotations or order confirmations are approximate dates only, unless otherwise
agreed in writing. Exceeding the delivery period can never result in being in default from Seller to Buyer,
or result in breach of contract, or cancellation or decreasing of the order or declining shipments, while
Seller is not liable for delay damages whatsoever.
After the expiration of a period of the contract and not all goods have been requested yet by the Buyer,
the Seller has the right to summon the Buyer in writing that a deadline is due. The Buyer has to name a
reasonable period in which he will take the remainder, within eight days after the warrant. Failing this
period, the Seller has the right to store the remainder goods, at the expense of the Buyer. The Seller is
entitled to demand full payment instantly.
The mentioned reasonable period in which the Buyer has to call-off the remainder, will be at least 48
hours and will not exceed 2 months, or as short as the Seller wants, provided that the period will not be
shorter than the agreed delivery time. Seller is never liable to Buyer in respect of business damage or
other damages, direct or indirect, as a result of storage as referred to above.

XVI. Cancelation
Notwithstanding the preceding articles the Buyer shall be deemed to be legally in default, if he does not, not properly or
not timely fulfil any obligation arising from the agreement. Especially if Buyer fails any invoiced amount or portion thereof
within the prescribed time and in the case of bankruptcy, suspension of payment, liquidation or if he managed under
administration or receivership
In that case the Seller has the right to suspend or cancel the agreement completely or partially, without any notices of
default, without judicial intervention.
The Seller cannot be accountable for any damages in this case. And without prejudice the Sellers is entitled to claim
compensation resulting from the breach of contract and this dissolution. In these cases, any claim from the Seller to the
Buyer, will become due immediately and offhand.
XVII. Applicable law
These GLOBAL TERMS AND SALES CONDITIONS are governed by Dutch law.
XVIII. Coming into force
These GLOBAL TERMS AND SALES CONDITIONS have been filed in Dutch at the Rotterdam District Court dated June
10, 1993 and are effective as of aforementioned date.
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ELINCOM ELECTRONICS B.V.
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
I. Algemeen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
•
“Verkoper” Elincom Electronics B.V.
•
”Koper” Degene die zich in verband met de koop van goederen jegens Elincom Electronics B.V. heeft
verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.
•
“Overeenkomst” De tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verkoper
toepasselijk zijn verklaard.
Voor alle aanbiedingen, verkopen, en leveringen door verkoper gedaan gelden de algemene bepalingen zoals hierna
vermeld. Ook indien door koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verkoper niet
gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van
een opdracht wordt de koper geacht verkopers voorwaarden te hebben aanvaard. De koper wordt geacht op de hoogte te
zijn met de inhoud van deze voorwaarden.
II. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn, indien en voor zover door verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de
aanbiedingen haar binden, vrijblijvend. Niet bindend zijn, alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen,
brochures, catalogi en/of technische details c.q. tekeningen en/of berekeningen en verdere gegevens door verkoper
verstrekt.
III. Overeenkomsten
1.
Overeenkomsten betreffende levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat door de verkoper
de opdracht daartoe schriftelijk is aanvaard en/of bevestigd.
2.
Het gestelde in het voorgaande lid is eveneens van toepassing op, aanvullende afspraken, wijzigingen of
toezeggingen daartoe gedaan door ons personeel of namens verkoper gedaan door haar
vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen.
3.
Voor leveringen en/of diensten waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of
opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur als opdracht bevestiging beschouwd.
4.
Verkoper behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor, derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan
haar verstrekte opdrachten door koper. De kosten welke dit met zich brengt zullen worden doorberekend
aan koper conform de verstrekte prijsopgave. Voor zover dit wenselijk is zal vooraf overleg worden
gepleegd met koper, dit ter beoordeling van de verkoper.
IV. Prijzen en verrekening kostenfactoren
1.
Elke prijsopgave door verkoper gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2.
De prijzen gebaseerd op ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende hoogte van
materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten,
sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van overheidswege
verhogingen van deze kostenfactoren. Welke tot stand komen tussen de aanvaarding van de order en
het tijdstip van aflevering zijn voor rekening van de koper. De verkoper is gerechtigd de opgegeven
respectievelijk de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van
eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.
3.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW, in- en uitvoerrechten en
andere belastingen, heffingen en rechten.
V. Levering en Risico
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel XII worden de goederen geacht door verkoper te zijn geleverd en
door koper te zijn aanvaard.
a.
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de koper. Als
tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het magazijn van de verkoper
verlaten.
b.
Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper, op hetzij op de
factuur, of anderszins wordt aangegeven.
c.
De zaken zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de koper.
VI. Hoedanigheid, keuring en acceptatie
1.
Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken niets uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in vereenstemming is
met hetgeen in de handel gebruikelijk is.
2.
Indien en voor zover de zaken op verzoek van de koper worden aangeboden onder een
kwaliteitsverklaring- garantie door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en
geaccepteerd door de koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring- garantie van de
bedoelde derden.
3.
De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient koper terstond na
ontvangst der goederen uit te voeren. Dat geldt tevens na mededeling van verkoper dat de zaken ter
beschikking van de koper staan.
4.
Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan
welke bij (af) levering van de zaken door of vanwege de koper worden/zijn geconstateerd, dient koper op
de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (laten) vermelden. Bij gebreke waarvan de
koper geacht wordt het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan
worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5.
Koper zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke
ten tijde van de levering niet zichtwaren waren, wanneer:
a. de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt
b. de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en koper zich niet binnen een redelijke korte termijn
(max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij
behoorlijke oplettendheid, schriftelijk ter zake tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond der klachten.
6.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen
bij verkoper te worden ingediend.
7.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factuur
te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.
8.
Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is verkoper slechts verplicht
de ondeugdelijke za(a)k(en) te vervangen zonder dat de koper enig recht kan doen gelden op
schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9.
10.
11.
12.

Het feit dat de koper een reclame heeft ingediend ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten
opzichte van de verkoper.
Retourzendingen van geleverde zaken door koper, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijk
toestemming van de verkoper, onder nog nader te bepalen voorwaarden van de verkoper.
Onverminderd het in voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen, op
straffen van niet ontvankelijk van de klacht van de koper.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen heeft verkoper het recht om zaken van één of meer
andere magazijnen/fabrieken dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is
vermeld, eveneens voor de zaken van andere magazijn/fabrieken.

VII. Leveringstijden
1.
In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding der afleveringstermijn kan nimmer wanprestatie
van verkoper jegens koper opleveren, of annulering van de order tot gevolg hebben c.q. afname
weigeren, terwijl verkoper niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.
2.
Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door koper zijn afgenomen, heeft
verkoper het recht koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale
hoeveelheid van de hier bedoelde zaken zal zijn afgenomen, aan welke sommatie koper verplicht is
binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan verkoper de zaken op kosten van koper zal kunnen
opslaan terwijl verkoper gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
3.
Bedoelde door koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2
maanden, of zoveel korter als verkoper wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn
nimmer korter of zoveel korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn. Verkoper is jegens
koper nimmer aansprakelijk ter zake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect. Ten gevolge
van opslag als hiervoor bedoelt.
VIII. Transport/risico
1.
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de
koper aan verkoper wordt verstrekt, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat de
verkoper daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
2.
De verzending geschiedt immer, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico
van de koper, zelfs wanneer de vervoerder vorder dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de
clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender/verkoper zijn.

IX. Aansprakelijkheid
1.
Verkoper is in geval van niet of niet-behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst,
slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontrekende respectievelijk het vervangen van
gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde accessoire diensten,
zodra dit hem redelijkerwijze mogelijk is. Ingeval de koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie
schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal verkoper maximaal
aansprakelijk kunnen zijn aan 25% van de aan koper voor geleverd zaken en/of diensten in rekening
gebrachte prijs. Voor bedrijfsschade of andere direct of indirecte schade is verkoper jegens koper en/of
derden nimmer aansprakelijk.
2.
Koper vrijwaart verkoper volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voorvloeien uit of
verband houden met (niet-) nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst met koper.
3.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen
kwaliteitseisen, die door de koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, en
kwaliteitseisen, die door derden zijn gesteld.
X. Overmacht
Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden waaronder begrepen elke overheidsingrijpen, als gevolg
waarvan in redelijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van verkopers verplichtingen niet kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt o.m. verstaan:
gebrek aan grondstoffen bij de verkoper, fabrieks- / vervoersstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek
aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, belemmeringen tengevolge van
abnormale weersomstandigheden, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatorische
aard.
XI. Voorschriften export administratie Verenigde Staten van Amerika
1.
Verkoper zal de nodige maatregelen treffen om voor haar rekening van het United States Office
Administration en/of andere overheidslichamen de vergunningen te verkrijgen die vereist zijn voor export
van de producten en de documentatie uit de Verenigde Staten van Amerika en levering aan de koper.
2.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan op voorwaarde van verkrijging van de in het vorige lid bedoelde
vergunningen.
3.
Koper zal met betrekking tot de producten en documentatie niet handelen in strijd met
exportvergunningen en/of toepasselijke voorschriften.
4.
Koper erkent met deze voorschriften bekend te zijn en zal op verzoek van verkoper alle inlichtingen en
documentatie verschaffen die verkoper tot het verkrijgen van deze vergunningen mocht nodig hebben.
5.
Koper zal de producten en bijbehorende documentatie niet vervreemden, noch aan derden in gebruik c.q.
in bruikleen geven, noch deze uitvoeren of op enigerlei andere wijze gebruiken- of handelen in strijd met
bedoelde verginningen en ter zake geldende voorschriften.
XII. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, zolang de koper de ter zake verschuldigde koopprijs of enig
ander door koper aan verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Koper is niet bevoegd de zaken die nog
niet volledig zijn betaald, anders dan door de gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom
over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander
zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen.
Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens de verkoper niet
nakomt, is verkoper zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de verkoper het
recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd verkopers recht
tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook, gederfde winst en rente. Zolang enig afgeleverde zaak
ingevolge het vorenstaande het eigendom van verkoper is gebleven, is verkoper gerechtigd zich van de toestand van de
zaken te overtuigen, terwijl koper hierbij verkoper onherroepelijk machtigt de plaats of plaatsen te betreden waar de
zaken zich bevinden en zo nodig daaruit te (doen) verwijderen om de zaak weer tot zich (verkoper) te nemen.
XIII. Betaling en zekerheidsstelling
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Koper verplichting zich binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen zonder enig beroep op
schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen
indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door de verkoper is ontvangen. Aan
klachten omtrent gebreken van geleverde zaken kan de koper geen recht ontlenen om betalingen op te
schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking
hebben op (levering van) zaken en/of diensten waarvoor de betreffende klacht geldt, of op volgende of
voorgaande (levering van) andere zaken en/of diensten, noch geven klachten koper recht op verrekening
of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende levering.
Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft verkoper het recht om zonder verdere
sommatie of ingebrekestelling een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente +1% herleid tot een
percentage per maand.
Indien koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens verkoper in gebreke
is heeft verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen
lopende overeenkomsten te annuleren, dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.
Onverminderd verkopers recht op onmiddellijke betaling van de zaken die nog geleverd zullen worden en
onverminderd het recht van verkoper om de ontstane schade op de koper te verhalen.
Verkoper heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te
eisen en zolang deze niet naar genoegen van verkoper is verschaft, de levering op de schorten of de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd verkopers recht om de
hierdoor voor hem ontstane schade op koper te verhalen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd
wordt alsdan terstond opeisbaar.
In geval van wanbetaling is koper gehouden aan verkoper naast hoofdsom en rente te vergoeden alle
incassokosten, die door niet betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als
buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval waarin
verkoper zich ten behoeve van de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De
buitengerechtelijke incassokosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde
met een minimum van Euro 150,-. Uit het enkele feit, dat verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van
derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

XIV. Afwijkende bedingen
Indien bij verkoop van bepaalde zaken van verkoper afkomstig bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen prevaleren
deze bijzondere voorwaarden voor zover zijn betrekking hebben op bepaalde zaken indien strijd met de onderhavig
algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding
behouden.
XV. Geschillen
Alle geschillen, daaronder tevens begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd,
welke tussen koper en verkoper mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbieding en of koopovereenkomst of van de
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, verklaren partijen de Rechtbank te Rotterdam bevoegd van de vordering kennis
te nemen.
XVI. Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt koper indien hij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met namen in geval koper nalaat enig
factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van
faillissement, surseance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheerd, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van
rechtswege in het verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder enige ingebrekestellingen zonder rechterlijke
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter
keuze van de verkoper, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd verkopers
recht op schadevergoeding tengevolge van de wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die
verkoper ten laste van de koper heeft of krijgt dadelijk ineens opeisbaar.
XVII. Toepasselijk recht
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
XVIII. Inwerkingtreding
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam d.d. 10 juni 1993 en zijn van kracht vanaf genoemde datum.

