GVBK
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1.
DEFINITIES EN VERKOOPVOORWAARDEN
Alle verkopen van de producten of diensten van Groeneveld, BEKA of Groeneveld-BEKA (de “Product(en)”) door een entiteit,
branche of dochteronderneming van Groeneveld, BEKA of Groeneveld-BEKA (hierna te noemen “GVBK”) zijn onderhevig aan
de algemene voorwaarden zoals hierin uiteengezet. ACCEPTATIE VAN EEN AANKOOPORDER IS BEPERKT TOT DE ALGEMENE
VOORWAARDEN ZOALS HIERIN UITEENGEZET. ELKE DEFINITIE OF VOORWAARDE VOORGESTELD DOOR DE KLANT DIE
AFWIJKT VAN, ONVERENIGBAAR IS MET OF DIE TOEVOEGT AAN DEZE DEFINITIES EN VOORWAARDEN WORDEN NIET NOCH
GEACHT TE ZIJN GEACCEPTEERD DOOR GVBK. De algemene voorwaarden zoals hierin uiteengezet zijn van toepassing. Andere
algemene voorwaarden vermeld in de aankooporders, bevestigingen of andere documenten die zijn ontvangen van de Klant
anders dan Productidentificatie en de bestelde hoeveelheid, worden uitgesloten. Deze algemene voorwaarden vervangen
alle eerdere algemene verkoopvoorwaarden van Groeneveld of BEKA.
2.
OFFERTES - ACCEPTATIE VAN BESTELLING
Alle offertes van GVBK zijn vrijblijvend en kunnen derhalve slechts worden gezien als uitnodiging voor het plaatsen van een
order. De voorgaande zin is niet van toepassing indien de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt. Indien op de
offerte geen geldigheidsduur is vermeld, zijn offertes die GVBK aan haar Klant verstrekt geldig voor vijftien dagen vanaf de
datum van uitgifte, tenzij de offerte eerder wordt ingetrokken of tenzij er schriftelijk, al dan niet ondertekend, anders is
overeengekomen door GVBK. Offertes zijn onderhevig aan voldoende beschikbaarheid van de Producten op de datum
waarop de order wordt ontvangen door GVBK. Aankooporders zijn pas door GVBK geaccepteerd geacht na het sturen door
GVBK van een orderbevestiging (al dan niet ondertekend) aan de Klant. GVBK behoudt zich het recht voor om een alternatieve
leveringsbron of -bronnen aan te wenden dan die gespecificeerd in de aankooporder van de Klant, de orderbevestiging van
GVBK of enig ander document met betrekking tot een verkoop van Producten, mits dergelijke alternatieve bron of bronnen
Producten van dezelfde kwaliteit leveren. Tenzij GVBK schriftelijk anders is overeengekomen met de Klant, mag GVBK, op
ieder moment en zonder kennisgeving aan de Klant, het ontwerp, de materialen, processen, productielocaties, leveranciers
of ieder ander aspect van de Producten vervangen of aanpassen, zolang dit, naar het redelijk oordeel van GVBK, de vorm,
geschiktheid of functie niet aantast.
3.
PRIJS
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door GVBK, al dan niet ondertekend, zijn de prijzen die GVBK vraagt voor de
Producten de prijzen zoals vastgelegd op de GVBK-prijslijst zoals van kracht op de besteldatum. De prijzen vermeldt op de
GVBK-prijslijsten zijn exclusief belasting over toegevoegde waarde, verkoop- en andere belastingen, douaneheffingen, lokale
bezorging of andere verzendkosten (inclusief verzekeringen), de prijs van verpakkingsmaterialen en kratten en toeslagen voor
materialen en nutsvoorzieningen, welke allemaal in rekening worden gebracht naast de prijzen vermeldt op de GVBK-prijslijst.
In het geval er een tijdsperiode van meer dan 6 maanden verstrijkt tussen de orderbevestiging en de afgesproken leverdatum
(of daadwerkelijke leverdatum indien de vertraging niet aan de verkoper te wijten is), heeft GVBK het recht om de prijzen om
gegronde redenen te verhogen met maximaal 5% van de afgesproken prijs. GVBK zal ten minste 15 dagen voor de leverdatum
schriftelijk kennisgeven van de prijsverhoging, al dan niet ondertekend, met opgaaf van de redenen die tot de prijsverhoging
hebben geleid. De Klant erkent het recht van GVBK om de prijzen te verhogen overeenkomstig deze paragraaf.
In het geval de door GVBK gevraagde prijsverhoging hoger is dan 5% van de afgesproken prijs, dan is de Klant gerechtigd het
verzoek af te wijzen en zonder aansprakelijkheid het contract te ontbinden door uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de
kennisgeving schriftelijk te reageren op GVBK, al dan niet ondertekend.
4.
BETALING
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, al dan niet ondertekend, of tenzij vermeld op de factuur, dient de volledige
betaling van de prijs te zijn voldaan binnen veertien (14) dagen vanaf de ontvangstdatum van de factuur van GVBK. Over
niet tijdig door de Klant betaalde bedragen wordt een rente verrekend ter hoogte van 9 procentpunten boven de
basisrente, onverminderd eventuele andere rechtsvorderingen die GVBK kan treffen tegen de Klant.
4.2 Indien de Klant niet voldoet aan de hierboven beschreven betalingsvoorwaarden in meer dan twee gevallen, of indien het
bestaan van omstandigheden GVBK bekend wordt waardoor, naar haar redelijke inzicht, de kredietwaardigheid van de Klant
afneemt, dan mag GVBK, met betrekking tot iedere nog niet uitgevoerde aankooporder en onverminderd haar wettelijke
rechten, (a) een verzoek doen om betaling van een voorschot of (b) om passende waarborg vragen. Indien de Klant na een
redelijke hoeveelheid tijd niet heeft voldaan aan (a) of (b), dan mag GVBK het contract ontbinden en levering onder de
aankooporder weigeren en vergoeding eisen voor wanprestatie.
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4.3 De Klant wordt uitsluitend geacht te hebben betaald wanneer de betaling rechtstreeks is gedaan aan GVBK en wanneer
het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van GVBK. Indien GVBK meerdere vorderingen op een Klant heeft wanneer
er een betaling van deze Klant wordt ontvangen, dan zal de betaling eerst de oudste vordering voldoen, ongeacht eventuele
andere toewijzing van de Klant. Voor iedere specifieke vordering geldt dat de betaling eerst zal worden gebruikt ter
vergoeding van de door GVBK gemaakte kosten met betrekking tot die vordering, vervolgens voor de aangerekende rente
met betrekking tot die vordering en tenslotte voor de vordering zelf.
4.4 GVBK kan aantonen dat het verzuim van de Klant bijkomende schade heeft veroorzaakt en hiervoor vrijwaring eisen van
de Klant. De Klant heeft slechts recht op verrekening of recht op onthouding van betaling indien de tegenvordering van de
Klant (a) is erkent door GVBK of (b) juridisch is bevestigd en niet langer door GVBK kan worden betwist.
5.
IDENTIFICATIE
GVBK vermeldt het nummer van de aankooporder, samen met relevante informatie ter identificatie van de levering, op de
facturen, transportcontainers of tags en andere relevante documenten van GVBK.
6.
LEVERINGSVOORWAARDEN
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door GVBK, al dan niet ondertekend, worden de Producten geleverd af fabriek
(‘Ex Works’, zoals gedefinieerd in de Incoterms 2020) uit de fabrieken of magazijnen van GVBK of de fabrieken of magazijnen
van aan GVBK gelieerde ondernemingen, of fabrieken of magazijnen van leveranciers van GVBK, al naar gelang het geval
(“GVBK-faciliteit”). Niettegenstaande de leveringsvoorwaarde gelden de fabrieken of magazijnen van GVBK of de fabrieken
of magazijnen van aan GVBK gelieerde ondernemingen als de plek van uitvoering van de levering.
6.2 Tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een specifieke leveringsdatum is overeengekomen door de partijen, zijn eventuele
door GVBK opgegeven leveringsdata voor de Producten slechts ter indicatie en kan GVBK op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gehouden voor eventuele vertraging in levering. Desalniettemin zal GVBK redelijke inspanningen leveren om de
levering te presteren op de door haar opgegeven data. In het geval dat GVBK in gebreke is inzake een levering op data die
bindend worden geacht, dan dient de Klant eerst een redelijke aanvullende termijn voor nakoming instellen van ten minste
14 dagen, tenzij dit onredelijk is. GVBK is niet in gebreke zolang de Klant in gebreke is in de vervulling van zijn verplichtingen
jegens GVBK; hieronder vallen ook verplichtingen uit andere contracten.
6.3 Het is GVBK toegestaan deelleveringen te leveren.
6.4 In het geval van verstoringen van of onderbrekingen in de activiteiten van GVBK door een geval van overmacht of door
andere oorzaken buiten haar controle, zoals, maar niet beperkt tot, stakingen of werkonderbrekingen, brand, overstroming,
nucleaire incidenten, aardbevingen, stormen, ziekte, epidemieën, krapte op de arbeidsmarkt, materiaal- of
brandstofschaarste, congestie op de (lucht)haven of andere transportproblemen, oorlog, handelingen (of het nalaten
hiervan) door overheidsinstanties, handelingen van staatsvijanden, bendes of relschoppers, sabotage, of in het geval van
verstoring van of onderbrekingen in de activiteiten van de Klant door een dergelijke oorzaak, kunnen leveringen hieronder
gedeeltelijk of geheel worden opgeschort, naar gelang het geval, zolang deze onderbreking voortduurt.
6.5 Indien er een Product beperkt beschikbaar is of indien beschikbaarheid van het Product om andere redenen is beperkt,
dan heeft GVBK het recht, naar eigen goeddunken, om haar voorraad van het Product uit te zetten naar en te verdelen over
de Klant en andere afnemers van het Product.
6.6 GVBK zal de Goederen voor verzending verpakking overeenkomstig de gebruikelijke normen die gelden bij GVBK. Door
de Klant gewenste aanpassingen en/of aanvullingen aan verzendingen van Producten die zijn overeengekomen tussen
Partijen treden pas in werking na schriftelijke goedkeuring door GVBK, al dan niet ondertekend, en wordt los bij de Klant in
rekening gebracht.
7.
OVERDRACHT VAN RISICO’S
7.1 Het risico op verlies of schade aan de Producten gaat over op de Klant bij het Ex Works-punt zoals beschreven in lid 6.1.
7.2 Zodra GVBK de Klant op de hoogte heeft gesteld dat de bestelde Producten klaar zijn voor verzending, moeten deze
onmiddellijk worden opgeëist door de Klant. Indien de Producten niet onmiddellijk worden opgeëist, dan mag GVBK de
Producten opslaan op kosten van de Klant.
7.3 Het risico op verlies of schade aan de Producten gaat uiterlijk over op de Klant op het moment van aankondiging dat de
Producten gereed zijn voor verzending, zelfs indien de verzending wordt vertraagd doordat de Klant gedeeltelijk of volledig
in gebreke is inzake de betaling of door een andere reden waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
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8.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 DE TITEL EN HET EIGENDOM VAN DE PRODUCTEN WORDEN PAS OVERGEDRAGEN AAN DE KLANT NA VOLLEDIGE
BETALING VAN DE BIJBEHORENDE FACTUUR, VOLLEDIGE BETALING VAN EEN EVENTUELE FACTUUR VOORTVLOEIENDE UIT
DE ZAKELIJKE RELATIE, VOLLEDIGE BETALING VAN EEN UITSTAAND TEGOED VAN EEN ACTIEVE KLANT TEN GUNSTE VAN GVBK
EN DE EVENTUELE VAN TOEPASSING ZIJNDE RENTE. BIJGEVOLG BLIJFT GVBK EIGENAAR VAN DE PRODUCTEN TOTDAT DEZE
BETALINGEN ZIJN VOLDAAN (“VOORBEHOUDEN PRODUCTEN”). HOEWEL GVBK DE TITEL IN DE VERKOCHTE PRODUCTEN
BEHOUDT TOT VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS, IS DE KLANT EXCLUSIEF AANSPRAKELIJK VOOR ALLE VERLIES OF SCHADE,
ONGEACHT DE AARD, DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR OF AAN DE PRODUCTEN, VANAF DE OVERDRACHT VAN RISICO ZOALS
HIERBOVEN BEPAALD IN PARAGRAAF 7.
8.2 De Klant stelt GVBK onmiddellijk op de hoogte van enige beslaglegging op, of van enig andere juridische of feitelijke
beperking van de Voorbehouden Producten, of van een aan GVBK verleende waarborg.
8.3 GVBK of een door GVBK aangewezen functionaris mag de Voorbehouden Producten verwijderen van het terrein van de
Klant indien de Klant de factuur/facturen met betrekking tot dergelijke Voorbehouden Producten niet tijdig heeft voldaan of
indien GVBK de aankooporder met betrekking tot dergelijke Voorbehouden Producten heeft geannuleerd, zulks in
overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Indien de verwijdering plaatsvond door het betalingsverzuim van de
Klant, dan vormt een dergelijke verwijdering geen annulering van de onderliggende aankooporder door GVBK, tenzij GVBK
dit uitdrukkelijk en schriftelijk meldt.
8.4 Voor zover toegestaan door de toepasbare wetgeving, gelden de volgende bepalingen:
a)

Indien de Voorbehouden Producten worden verwerkt, vervaardigd of aangepast, dan is GVBK een mede-eigenaar van
het resulterende nieuwe product. GVBK’s mede-eigenaarschap bestaat in verhouding tot de factuurwaarde van de
Voorbehouden Producten in verhouding tot de factuurwaarde van de andere verwerkte of aangepaste producten die
deel zijn geworden van het nieuwe Product.

b)

Indien GVBK de titel van een Voorbehouden Product verliest onder de toepasbare wetgeving door een vermenging met
andere producten, dan draagt de Klant bij deze reeds mede-eigenaarschap over aan GVBK van de resulterende nieuwe
producten in verhouding tot de factuurwaarde van de Voorbehouden Producten in verhouding tot de factuurwaarde
van de andere producten die deel zijn geworden van het nieuwe Product. De Klant bewaart kosteloos alle dergelijke
producten voor GVBK.

c)

De Klant kan de Voorbehouden Producten of de producten waarvan GVBK mede-eigenaar is slechts verkopen onder
normale voortzetting van de activiteit, onder gebruikelijke verkoopvoorwaarden, en alleen voor zover de Klant aan zijn
financiële verplichtingen jegens GVBK voldoet wanneer deze verschuldigd zijn. De Klant verkoopt de Voorbehouden
Producten uitsluitend met eigendomsvoorbehoud. Vorderingen van de Klant die voortvloeien uit de verkoop door de
Klant van de Voorbehouden Producten worden hierbij overgedragen aan GVBK en GVBK accepteert deze overdracht.
Dergelijke vorderingen dienen als borg voor de vorderingen van GVBK jegens de Klant, in dezelfde mate als de
Voorbehouden Producten.

d)

Indien de Klant de Voorbehouden Producten verkoopt samen met andere goederen die niet door GVBK zijn geleverd,
vindt de overdracht van de vorderingen slechts plaats ter hoogte van het bedrag van het deel van de factuur van de
Klant dat kan worden toegekend aan de Voorbehouden Producten. In het geval van een wederverkoop van producten
waarvan GVBK volgens artikel (a) hierboven mede-eigenaar is, worden de vorderingen toegewezen aan GVBK in
verhouding tot het bedrag van GVBK’s mede-eigenaarschap.

e)

Indien de Klant bedragen int die zijn ontvangen uit de verkoop van Voorbehouden Producten binnen een relatie van
doorlopend krediet tussen de Klant en zijn respectieve klanten, dan draagt de Klant bij deze over aan GVBK een dergelijk
aandeel van het uiteindelijke saldo dat de Klant toekomt dat overeenkomt met de ontvangen bedragen uit de verkoop
door de Klant van GVBK’s Voorbehouden Producten.

f)

De Klant is bevoegd om verschuldigde bedragen van de wederverkoop van de Voorbehouden Producten te innen, zolang
de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens GVBK nakomt. Indien de Klant (a) in gebreke is met zijn betalingen, (b) zijn
onderneming overdraagt aan een derde, (c) een vermindering in kredietwaardigheid heeft geleden, (d) zich bevindt in
een procedure inzake vereffening of insolventie, of (e) zijn verplichtingen onder deze Paragraaf heeft geschonden, dan
kan GVBK de bevoegdheid voor het innen van dergelijke openstaande verschuldigde bedragen op ieder moment
intrekken.
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g)

Indien GVBK de bevoegdheid van de Klant voor het innen van openstaande bedragen van zijn klanten heeft ingetrokken,
dan dient de Klant onmiddellijk zijn klanten te informeren van zijn overdracht van dergelijke vorderingen aan GVBK en
dient hij GVBK alle informatie en bestanden te overhandigen die noodzakelijk zijn voor het innen van de openstaande
bedragen. Daarnaast dient de Klant alle ontvangen borg over te dragen die hij heeft ontvangen van zijn respectievelijke
klanten met betrekking tot dergelijke vorderingen. In het geval dat de totale waarde van de zekerheden die dienen als
borg voor de vorderingen van GVBK meer dan 20% bedragen, dan zal GVBK, op verzoek van de Klant, het overschot aan
zekerheden vrijgeven, zoals geselecteerd door GVBK.

9. ACCEPTATIE VAN GOEDEREN; KENNISGEVING VAN GEBREKEN; ANDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
9.1 De Klant noteert iedere claim voor tekortkoming in levering op de ophaalbon van de vervoerder, de bon voor de ontvangst
van goederen of het equivalent hiervan, waarbij handtekening op de ophaalbon, bon voor de ontvangst van goederen of het
equivalent hiervan geldt als acceptatie en ontvangst van de aantallen zoals vermeld op de genoemde bonnen en de
overeenstemming van de levering met de aankooporder.
9.2 De Klant is verplicht de geleverde Producten meteen na ontvangst te controleren. Met betrekking tot zichtbare gebreken
dient GVBK een schriftelijke kennisgeving te ontvangen binnen 8 dagen na ontvangst van de Producten door de Klant. Met
betrekking tot verborgen gebreken dient GVBK een schriftelijke kennisgeving te ontvangen onmiddellijk nadat dergelijke
gebreken zijn geconstateerd. De kennisgeving dient de besteldatum, het factuur- en zendingnummer te vermelden en wordt,
indien mogelijk, aan GVBK gestuurd met een monster van de defecte Producten.
9.3 De Klant is verplicht tijdig alle toegang, faciliteiten, apparatuur, software en bijbehorende licenties, inrichtingen en
hulpinrichtingen en informatie (inclusief technische en functionele documentatie en andere informatie) te verschaffen die
GVBK of haar aangewezen functionaris redelijkerwijs nodig zal hebben voor de correcte uitvoering van een order (en/of die
op enige andere wijze nuttig kan zijn), zonder GVBK hiervoor in rekening te brengen. De Klant biedt GVBK tevens alle vereiste
en passende medewerking die nodig is voor de correcte uitvoering van een order en instrueert GVBK (inzake beveiliging en
andere relevante onderwerpen), eveneens zonder GVBK in rekening te brengen.
Indien de Klant niet voldoende en tijdig voldoet aan de bepalingen van Artikel 9.3, dan heeft GVBK in ieder geval het recht
om de uitvoering van de order in kwestie op te schorten en het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen
overeenkomstig de huidige prijzen en kosten zoals van kracht op dat moment. De Klant vrijwaart GVBK tegen vorderingen
van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van een order die het gevolg is van de daden of het nalaten van
de Klant.
De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de beveiliging, de backupmaatregelen en de toepassing
van Producten die GVBK heeft geleverd binnen of buiten de organisatie van de Klant, tenzij vooraf en eenduidig anderszins
schriftelijk overeengekomen door de Partijen.
10. BEPERKTE GARANTIE
10.1 GVBK staat er uitdrukkelijk voor in dat (a) GVBK rechthebbende is voor de Producten die zij aan de Klant levert; (b) de
Producten geleverd aan de Klant voldoen aan de beschrijving op de aankooporder in kwestie; en (c) de Producten vrij zijn van
defecten in materiaal of afwerking die zouden zijn ontdekt middels GVBK’s productiestandaarden en de inspectie ten tijde
van de productie van de Producten. Deze beperkte garantie is geldig voor 12 maanden vanaf de levering van het Product
(tenzij een speciale garantieperiode schriftelijk is verleend door GVBK of van rechtswege van toepassing is). Vervangen
Producten zijn onderhevig aan het restant van de oorspronkelijke garantietermijn maar niet minder dan 12 maanden.
10.2 Deze beperkte garantie is niet geldig tenzij de Producten correct zijn gebruikt, correct zijn gemonteerd en vrij zijn
gehouden van alle contaminanten, en dekt niet de vervanging van onderdelen of mechanismen die zijn beschadigd als gevolg
van externe factoren, zoals, maar niet beperkt tot, het breken van onderdelen of mechanismen rondom de Producten,
onvoldoende onderhoud, overbelading, onjuiste bediening, onjuiste selectie, afmeting, afstelling, installatie, iedere
aanpassing, toevoeging of reparatie die is gedaan tijdens de toepasbare garantieperiode door een ander dan GVBK of haar
bevoegde functionarissen. De bovengenoemde beperkte garantie wordt exclusief verleend ten gunste van de Klant, met
uitsluiting van een andere partij. GVBK biedt geen garantie dat de werking of het gebruik door de Klant van de Producten in
zijn toepassingen voldoet aan de vereisten van veiligheidscodes of -wetgeving of met een milieuwetgeving of een andere wet
of regelgeving.
10.3 BEHALVE VOOR DE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, VERWERPT GVBK ELKE
ANDERE VOORSTELLING EN GARANTIE, ONGEACHT DE AARD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF PRESTATIENORMEN.
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11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De enige aansprakelijkheid van GVBK onder de exclusieve, uitdrukkelijke en beperkte garantie beschreven in Paragraaf
10 hierboven is om, naar keuze van GVBK, kosteloos een Product te repareren of vervangen, Ex Works een GVBK-faciliteit,
indien deze niet voldoet aan de voornoemde exclusieve, uitdrukkelijke en beperkte garantie, of een redelijk bedrag te
crediteren dat de betaalde prijs van het niet-conforme Product niet overstijgt; MITS het Product of de onderdelen waarvoor
reparatie of vervanging wordt aangevraagd, worden opgestuurd naar de GVBK-faciliteit voor fysieke controle om vast te
stellen of ze voldeden aan de genoemde beperkte garantie. KOSTELOZE REPARATIE OF VERVANGING OF KREDIET TER
HOOGTE VAN EEN BEDRAG DAT DE BETAALDE PRIJS NIET OVERSTIJGT, IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE
KLANT.
11.2 In geen geval is GVBK aansprakelijk voor indirecte, speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade, inclusief maar niet
beperkt tot:
(a)
de kosten voor verwijdering of vervanging van Producten of enige andere werkzaamheden aan de Producten;
(b)
schade aan of eventuele kosten voor het maken van aanpassingen of reparaties aan mechanismen, apparatuur of
machines waarin de Producten zijn geïnstalleerd;
(c)
andere onkosten, verlies of schade waarvan beweert wordt dat deze voortkomen uit een defect in de Producten;
en
(d)
verlies van goodwill, verlies van winst of omzet, stillegging van productielijnen, kapitaalkosten, sancties van
derden
ongeacht de mogelijkheid dat dergelijke schade bekendgemaakt is aan of redelijkerwijs kon worden voorzien door GVBK.
11.3 Niets in deze algemene voorwaarden houdt een beperking of uitsluiting in van wettelijke rechten van een Klant uit het
Verenigd Koninkrijk die handelt als consument (waarbij een consument een persoon is die handelt voor doeleinden buiten
zijn bedrijf), inclusief de rechten die wettelijk van kracht zijn volgens Richtlijn 1999/44/EG of volgens de Wet op de
Consumentenbescherming van 1987 (‘UK Consumer Protection Act 1987’).
11.4 De volgende bepalingen gelden voor Klanten die Producten bestellen voor levering in Duitsland:
(a) Indien een consument een garantieclaim maakt met betrekking tot een product dat een GVBK Product is, of hier deels
uit bestaat, dan zal de Klant van GVBK die volgens paragrafen 437 en 478 sectie 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)
schade vordert op GVBK op basis van een dergelijke consumentenclaim, GVBK onmiddellijk inlichten van de
consumentenclaim en van de vordering van de Klant om de schade te verhalen op GVBK in deze context. De Klant dient
het defecte Product terug te sturen naar GVBK voor fysiek en metallurgisch onderzoek.
(b) Het verhaal dat de Klant uitoefent volgens Paragrafen 437 en 478 alinea 2 BGB is beperkt tot de bedragen die niet
worden gedekt door de verzekering van de Klant.
12 ANNULERING
12.1 Indien de Klant de aankooporder wenst te annuleren, dan zal GVBK, nadat zij hierop is gewezen, de zaak onverwijld met
de Klant bespreken en, indien mogelijk, komen tot een voor beide partijen bevredigende overeenkomst voor annulering.
Indien een dergelijke overeenkomst niet wordt bereikt, dan geeft de Klant GVBK een kennisgeving van zijn wens om de
annulering voort te zetten. Deze kennisgeving wordt naar GVBK verstuurd per aangetekend schrijven geadresseerd aan GVBK.
GVBK stuurt vervolgens een opgave aan de Klant van de hoeveelheid Producten in GVBK-faciliteiten die zijn voltooid en
gereed zijn voor verzending, de hoeveelheid Producten of grondstoffen in deze faciliteiten die deels zijn voltooid of gekocht
voor gebruik in de uitvoering van de geannuleerde aankooporder, ongeacht of de grondstoffen daadwerkelijk verwerkt zijn
of worden, en de schroot- of overige waarde van alle voltooide en onvoltooide Producten en grondstoffen, en zulks zoals het
geval is op het moment dat de kennisgeving van de Klant wordt ontvangen.
12.2 Binnen dertig dagen na ontvangst van de opgave van GVBK informeert de Klant GVBK over de door de Klant gewenste
beschikking over alle voltooide Producten en betaalt de Klant GVBK als schadevergoeding (a) de contractprijs voor alle
voltooide en verzendklare Producten; en (b) de aankoopprijs voor alle onvoltooide Producten en grondstoffen, plus alle
verkoop- en administratieve kosten en winst in verhouding tot de staat van voltooiing van de Producten op het moment van
beëindiging van de order van de Klant, op voorwaarde dat de Klant, echter, wordt gecrediteerd met de schroot- of overige
waarde van alle onvoltooide Producten en grondstoffen en van alle voltooide Producten die de Klant GVBK opdraagt te
bewaren. De titel en eigendom van alle grondstoffen en voltooide en onvoltooide Producten die de Klant GVBK opdraagt te
bewaren, blijven bij GVBK. Ieder aan de Klant geleverd Product is onderhevig aan de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden. Betaling door de Klant uit hoofde van deze Paragraaf 12 wordt voldaan door de Klant in overeenstemming met
Paragraaf 4.
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13.
INTERNATIONALE HANDEL
13.1 De Klant dient strikt te voldoen aan alle toepasbare Amerikaanse, Europese en overige nationale exportwetgeving en regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de Arms Export Control Act en de International Traffic in Arms Regulations, de
Export Administration Regulations en de verscheidene economische sanctiewetten, -regelgeving en uitvoeringsbevelen van
het Office of Foreign Asset Controls. De Klant assisteert GVBK te voldoen aan en in het documenteren van compliance met
deze wetgeving, regelgeving en uitvoeringsbevelen.
13.2 De Klant verklaart dat het zelf niet en dat, naar eer en geweten van de Klant, zijn klanten, de eindgebruikers van zijn
klanten en zijn functionarissen niet staan vermeld op de Denied Parties List, de Unverified List, de Entity List, de Specially
Designated Nationals List of de Debarred List van de Amerikaanse overheid en dat ze anderszins niet onderhevig zijn aan
sancties of beperkingen opgelegd door de V.S., EU of andere overheden, welke de verkoop of export door GVBK van de
Producten, Diensten of technologie waarop de Overeenkomst betrekking heeft, verboden zou maken. Indien GVBK hierom
vraagt, geeft de Klant alle informatie over eindgebruikers en eindgebruik waarvan hij weet heeft of welke hij kan verkrijgen
met redelijke commerciële inspanningen.
14.
PRODUCTDISPLAY
De Klant verplicht zich om de Producten niet te vertonen in een openbare ruimte en in het bijzonder om geen verzending of
levering te doen aan een openbare of private tentoonstelling, ongeacht de aard, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van GVBK.
15.
ZAKELIJK GEDRAG
De Klant verklaart en garandeert dat het geen onwettig of onethisch gedrag hanteert en niet zal hanteren (zoals het doen of
aanbieden van een ongepast of illegale betaling of geschenk aan een medewerker of functionaris van een overheid, politieke
partij of politieke kandidaat, een bedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van de overheid of een publieke
internationale organisatie) ter promotie van de producten of diensten van GVBK of ter bevordering of vergemakkelijking van
de bedrijfsbelangen van GVBK.
16.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
16.1 Indien er een claim wordt gemaakt jegens of wordt ontvangen door GVBK dat de productie, gebruik, verkoop, verhuur
of andere beschikking van de Producten een inbreuk vormt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, en indien
een dergelijke of potentiële claim of de gevolgen hiervan mogelijk botsen met de Klantactiviteit, of indien er uiteindelijk wordt
bevonden dat GVBK de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde heeft geschonden, dan informeert GVBK onmiddellijk
de Klant schriftelijk, al dan niet ondertekend, inzake de claim en poogt GVBK, op haar kosten en na overleg ter goeder trouw
met de Klant, naar keuze van GVBK en tot uitsluiting van alle andere rechtsmiddelen, een schikking te treffen die de Klant het
gebruiksrecht op de Producten geeft, en/of de Producten zo te veranderen dat de inbreuk ophoudt, of om de Producten te
vervangen met vergelijkbare apparatuur, en/of om de Producten terug te roepen en de Klant te crediteren voor een bedrag
gelijk aan de Prijs uit de Koopovereenkomst.
16.2 Niets in de Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als een toekenning of overdracht van een licentie of ander recht
aan de Klant van de intellectuele eigendomsrechten - patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of anderszins - van
GVBK of van aan haar gelieerde ondernemingen. Alle verbeteringen en ontwikkelingen inzake de Producten of Diensten zijn
exclusief eigendom van GVBK en de Klant verleent zijn redelijke medewerking aan GVBK om dit resultaat te bevestigen. De
Klant vrijwaart en verdedigt GVBK tegen alle verlies en aansprakelijkheid die ontstaat uit of verwant is aan claims dat
ontwerpelementen voor de Producten of Diensten die zijn verstrekt door de Klant inbreuk maken op de intellectuele
eigendomsrechten van derden.
16.3 Indien en voor zover het te leveren voorwerp software bevat, dan komen alle rechten in de software, inclusief kopieën,
alsmede de documentatie, inclusief kopieën, en in het bijzonder de auteursrechten, de rechten op uitvindingen en technische
eigendomsrechten exclusief toe aan GVBK. GVBK verleent de Klant een enkelvoudig, niet-exclusief en niet-overdraagbaar
recht zonder beperking in de tijd voor het gebruik van de software exclusief in combinatie met de geleverde apparatuur.
De Klant verbindt zich om de fabrikantgegevens, en in het bijzonder de auteursrechtvermeldingen, niet te verwijderen of aan
te passen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GVBK.
17.
OVERIGE BEPALINGEN
Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, dan blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en raadplegen de Partijen elkaar om nieuwe
bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige en/of nietig verklaarde bepaling(en), waarbij zo veel mogelijk het
doel, de aard en de strekking van die bepalingen in acht worden genomen.
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GVBK behoudt het recht om haar rechten en verplichtingen van een order geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over
te dragen. De Klant heeft geen recht om een order geheel of gedeeltelijk over te dragen of toe te wijzen.
18.
PERSOONSGEGEVENS
De Klant verklaart dat alle verwerking, interacties met en uitwisseling van persoonsgegevens tijdens interacties met GVBK,
namens de Klant of namens een derde persoon of partij, zoals het verstrekken of openen van persoonsgegevens van
individuen, voldoet aan de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming. GVBK is niet verantwoordelijk voor een
schending door de Klant van privacywetgeving, waaronder een schending als gevolg van het nalaten van de Klant om andere
individuen te informeren over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt of het nalaten van de Klant om de benodigde
toestemming van de individu te verkrijgen.
19.
TOEPASSELIJK RECHT
De algemene voorwaarden in dit document en de relatie van GVBK met de Klant zijn onderhevig aan en worden
geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicten van rechtsbeginselen. De
contractuele relatie tussen GVBK en de Klant is niet onderhevig aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en de toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
20.
GESCHILLENBESLECHTING
De Partijen komen overeen dat de rechtbank van Dordrecht de bevoegde rechter is voor alle geschillen die voortvloeien uit
of verband houden met deze contractuele relatie. Onverminderd het bovenstaande behoudt GVBK het recht om vorderingen
tegen de Klant in te dienen bij haar algemeen bevoegde rechtbank.

____________________________________
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