ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN BELGIË
KENNISNAME EN AANVAARDING
1.1 De ontvangst van onze Bestelling, evenals elke wijziging hieraan, dient
onverwijld door U aan ons bevestigd te worden.
1.2 Aanvaarding van onze Bestelling (door middel van een geschreven of
een mondelinge bevestiging of door het versturen van alle of een deel van
de goederen of de uitvoering van het geheel of een deel van de diensten,
die het voorwerp van de Bestelling uitmaakten) geldt als aanvaarding door
U van de huidige aankoopvoorwaarden. U aanvaardt dat de relatie tussen
ons exclusief door de huidige aankoopvoorwaarden beheerst wordt, met
uitsluiting van enige andere voorwaarden, zelfs indien deze opgenomen
zouden zijn in documenten die bepalen dat Uw voorwaarden voorrang
krijgen. Elke door U uitgevoerde levering van goederen of aanvang van
werken, in opvolging van onze Bestellingen, geldt als aanvaarding van onze
Bestelling. Geen enkele gedraging van ons kan geïnterpreteerd worden als
de aanvaarding van enige van U uitgaande algemene voorwaarden.
1.3 U aanvaardt, tenzij bij uitdrukkelijke afwijkende bepaling in de
Bestelling, dat de erin vermelde tarieven en prijzen het geheel van Uw
verplichtingen dekken, die zowel impliciet als expliciet voortvloeien uit de
Bestelling. Wanneer het werk, of een deel ervan, op een andere locatie
dan op Uw terreinen uitgevoerd moet worden, wordt U geacht rekening
gehouden te hebben met alle plaatselijke omstandigheden en alle andere
factoren die een invloed kunnen hebben op uitvoering van Uw prestatie.
SPECIFICATIES
2.1 Wij rekenen en steunen te allen tijde op Uw kennis en vaardigheden. In
dat opzicht garandeert U ons dat de hoeveelheid, de kwaliteit en de
beschrijving van de goederen en diensten, conform aan deze
aankoopvoorwaarden, zullen overeenstemmen met onze Bestelling en / of
met enige andere Specificatie die wij U overmaken of waarover wij U ons
akkoord schriftelijk hebben bevestigd. De goederen en diensten zullen te
allen tijde voldoen aan de erop van toepassing zijnde wetgeving en enige
andere toepasselijke Britse of Europese normen.
2.2 De geleverde goederen zullen nieuw en ongebruikt zijn.
2.3 U zult een duidelijk overzicht geven van alle uitzonderingen of
afwijkingen op de Specificaties of op enige andere documenten en normen
en elke afwijking zal een opeenvolgend serienummer toegekend krijgen.
De afwijkingen moeten steeds het voorwerp uitmaken van een ernstige
rechtvaardiging. Bij afwezigheid van een dergelijke aparte lijst van
uitzonderingen, zullen de documenten geacht worden zonder enige
afwijking door U te zijn aanvaard en kunnen wij erop vertrouwen dat U er
volledig gevolg aan geeft.
2.4 Elke Specificatie door ons aan u gegeven, specifiek door u voor ons
geproduceerd, met betrekking tot onze Bestelling, zal samen met het
auteursrecht, de rechten op modellen en tekeningen en/of enige andere
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Specificatie,
exclusief aan ons toebehoren. U zult deze niet aan enige derde partij
overmaken of bekendmaken, noch zal U van deze Specificatie gebruik
maken, met uitzondering van het geval waarin deze specificatie publiek
bekend wordt, zonder dat deze bekendmaking aan U te wijten is, of in
geval onze Bestelling dit vereist.
2.5 De huidige waarborgen duren voort na de aanvaarding van de items en
gelden cumulatief ten opzichte van enige andere bijkomende waarborgen
die door U aan ons gegeven worden. Geen impliciete waarborg zal
uitgesloten zijn.
DOCUMENTEN
3.1 Alle door U voorziene documentatie met betrekking tot de Bestelling
zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt, in het Engels
opgesteld zijn.
PRIJZEN
4.1 De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief de in de
Bestelling beoogde afhandeling en veroorzaakt. De prijzen blijven
ongewijzigd tot aan de levering en de aanvaarding van alle goederen en de
afwerking van alle diensten, die, in overeenstemming met de huidige
aankoopvoorwaarden, het voorwerp van de Bestelling uitmaken.
4.2 Geen factuur zal aanvaard of ter betaling behandeld worden, tenzij ze
duidelijk het nummer van de Bestelling vermeld, aan de juiste dienst
gericht is en voldoende details geeft betreffende de verschillende
gefactureerde posten.
4.3 In het geval de betaling voorafgaand aan de levering van enige of alle
Goederen zou gebeuren, identificeert U alle goederen, onderdelen en/of
ruwe materialen, gebruikt bij of aangekocht of ontworpen voor het
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vervaardigen van de Goederen of door U aangekocht met geld dat U (of
iemand namens U) van PALL (of haar dochterondernemingen of agenten)
ontvangen heeft, als zijnde onze eigendom ten einde ons toe te laten ons
recht van revindicatie op deze goederen uit te oefenen.
4.4 Deze eigendomsoverdracht gebeurt van zodra U een dergelijke
betaling zou ontvangen. U verbindt zich ertoe al het nodige te doen (of,
naar onze keuze, ons toe te laten dit te doen) en/of alle nodige stappen te
zetten, die wij nodig achten, ten einde deze eigendomsoverdracht, op Uw
kosten, te bewijzen en tegenwerpelijk te maken aan derden.
4.5 De betaling geldt niet als aanvaarding.
BETALING
5.1 Tenzij anders weergegeven in de Bestelling, zullen wij de prijs van de
goederen en de diensten betalen binnen de zestig dagen volgend op de
datum van ontvangst, door ons, van een behoorlijke Toelichtende Nota en
een factuur.
5.2 Geen factuur zal ter betaling aanvaardt worden, tenzij ze de
vermelding maakt van ons bestellingnummer en wij de Toelichtende Nota
met betrekking tot elke gefactureerde post ontvangen hebben.
5.3 U zult ons een maandelijkse afrekening bezorgen, ten laatste op de
vijfde dag van de maand volgend op de maand waarin goederen geleverd
werden.
5.4 U hebt het recht een interest aan te rekenen op elke laattijdig betaald
bedrag aan de intrestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002
betreffende de betalingsachterstand.
5.5 Alle kosten, schade of uitgaven die U aan ons verschuldigd bent,
mogen door ons in mindering gebracht worden op openstaande of nog te
vervallen bedragen die wij aan U verschuldigd zijn, of mogen door ons
teruggevorderd worden via een gerechtelijke procedure of op enige
andere mogelijke manier.
ZEKERHEID TER UITVOERING, VOORSCHOTTEN EN BETALING IN
TERMIJNEN
6.1 Wanneer dit door ons gevraagd wordt, zal U ten voordele van ons een
zekerheid van de moedervennootschap, een waarborg of een
bankgarantie (laten) vestigen, ter garantie van de goede uitvoering van de
Bestelling. Indien wij gegronde reden hebben om aan te nemen dat vooraf
uitgevoerde betalingen risico lopen, hebben wij het recht een volledige
terugbetaling van alle betaalde sommen te bekomen. Voor zover deze
volledige terugbetaling niet binnen de zeven dagen na de datum van ons
verzoek door ons ontvangen wordt, hebben wij het recht om de hierboven
besproken zekerheden te lichten met het oog op deze betaling.
6.2 U zult ons een origineel exemplaar van de bankgarantie toezenden,
alvorens wij enige betaling dienen uit te voeren, die door een zekerheid
gedekt moeten worden.
6.3 Indien wij gegronde redenen hebben om te geloven dat een (de) door
ons uitgevoerde betaling(en) risico loopt (lopen), hebben wij het recht om
de volledige terugbetaling van enige uitgevoerde betaling te vragen. Indien
deze volledige terugbetaling niet uitgevoerd wordt binnen de zeven dagen
na ons verzoek, hebben wij het recht om de bankgarantie te lichten
teneinde deze betalingen te dekken.
RISICO EN EIGENDOM
7.1 Het risico op schade aan of verlies van de goederen zal aan ons
overgedragen worden zodra de goederen geleverd en uitgeladen zijn.
7.2 Wanneer goederen voorafgaand aan de levering betaald worden, zal
de eigendom van deze goederen aan ons overgedragen worden op het
ogenblik dat deze betaling uitgevoerd wordt en de goederen aan onze
Bestelling werden toegewezen.
LEVERING EN IDENTIFICATIE VAN DE GOEDEREN
8.1 De Goederen zullen niet verzonden worden alvorens U onze
schriftelijke Bestelling ontvangen heeft.
8.2 De Goederen zullen geleverd worden (en al het eraan verbonden werk
zal uitgevoerd worden) overeenkomstig de datum (data) zoals voorzien in
onze Bestelling of zoals door ons bevestigd in een schriftelijk en
ondertekend document.
8.3 Het respecteren van de termijnen maakt voor U een essentiële
verplichting van deze overeenkomst uit. Indien U in gebreke blijft de
werken aan te vatten bij de ontvangst van de Bestelling, of indien wij van
oordeel zijn dat U niet in staat zult zijn de werken tegen de vereiste datum
ten uitvoer gebracht te hebben, of indien U er niet in slaagt dit te doen,
hebben wij het recht de Bestelling geheel of ten dele te beëindigen in

overeenstemming met de bepalingen voorzien in Artikel 15, Beëindiging
wegens Gebrekkige uitvoering of Insolvabiliteit.
8.4 Indien de leveringen niet uitgevoerd worden op hun respectievelijke
vervaldata of wanneer ze gebeuren zonder de door ons vereiste
certificaten, identificatie of documentatie, zullen wij, zonder dat hierdoor
afbreuk gedaan wordt aan ons recht over te gaan tot enige andere
remediëring, ten titel van schadevergoeding en uitdrukkelijk niet ten titel
van enig strafbeding, gerechtigd zijn het bedrag equivalent aan 1 % van de
prijs per week vertraging van U terug te vorderen (ofwel rechtstreeks
ofwel door het in mindering brengen op enige nog aan U verschuldigde of
nog aan U verschuldigd te worden bedragen), tot een maximum van 10 %
van de prijs (of enig ander percentage en/of periode, voor zover
gespecificeerd in de Bestelling).
8.5 Te veel geleverde goederen ten opzichte van de in de Bestelling
aangegeven hoeveelheid, mogen door ons geweigerd en op Uw kosten
teruggestuurd worden.
8.6 In de mate dat ze niet strijdig zijn met de voorwaarden van de
Bestelling, zullen de meest recente INCOTERMS-voorwaarden eveneens
van toepassing zijn op de Bestelling.
8.7 Elke verpakking of doos zal duidelijk melding maken van de naam van
Uw Vennootschap, evenals van het Bestellingnummer en onze referentie.
Wanneer vereist overeenkomstig de relevante Europese richtlijnen, zal het
CE merkteken op het product, de documentatie en de verpakking
aangebracht worden.
8.8 U zult verantwoordelijk zijn voor het behoorlijk verpakken, laden en
bevestigen van de goederen teneinde enige schade gedurende het vervoer
te vermijden. Behoudens onze uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding,
zullen de lasten van het verpakken, stapelen, laden of bewaren van de
goederen, steeds volledig ten uwe laste vallen.
8.9 Alle goederen zullen dusdanig verpakt worden dat ze de normale
behandeling tijdens het transport, evenals alle mogelijke perioden van
opslag, doorstaan. Indien de goederen of delen ervan beschadigd worden
ten gevolge van de foutieve of onaangepaste verpakking ervan, zullen de
beschadigde goederen of delen hersteld of vervangen worden op Uw
kosten, ongeacht of de levering aanvaard werd of niet.
8.10 De levering zal niet als volbracht beschouwd worden alvorens alle
goederen, alle andere eraan gerelateerde zaken (met inbegrip van de
handleidingen en andere documentatie) en alle diensten daadwerkelijk
ontvangen, uitgevoerd en aanvaard werden door ons, niettegenstaande
enige vooraf door ons uitgevoerde betaling of aanvaarding door ons de
vervoerskosten te dragen.
CONTROLE
9.1 Voor zover wij U hier tijdig van op de hoogte brengen, mogen wij, op
alle redelijk aanvaardbare tijdstippen en naar ons goeddunken, inspecties
en/of audits bij Uw vestigingen uitvoeren, teneinde onszelf ervan te
verzekeren dat U de toepasselijke wet- en regelgeving, onze Bestelling en
deze voorwaarden respecteert.
9.2 Indien wij, ingevolge enige uitgevoerde inspectie of test, van mening
zijn dat de goederen of de diensten niet ten volle en in alle opzichten
overeenstemmen met onze Bestelling, hebben wij het recht elk werk te
verwerpen dat geacht wordt gebrekkig te zijn of van minderwaardige
kwaliteit is voor wat betreft de materialen, de uitwerking, de verwerking of
het ontwerp en niet overeenstemt met onze Specificaties, bent U
gehouden de nodige stappen te ondernemen teneinde deze
overeenstemming te garanderen. Elk dusdanig verworpen werk zal
onmiddellijk door U en op Uw kosten vervangen of rechtgezet worden. U
zult dit aangepaste werk opnieuw aan onze inspectie of tests voorleggen,
overeenkomstig onze wens.
9.3 U zult op Uw eigen kosten analysecertificaten, tests en certificaten van
herkomst met betrekking tot de goederen en de diensten voorleggen,
zoals vereist door onze Bestelling of de wet. Deze gegevens zullen ten
laatste gelijktijdig met het werk waarop zij betrekking hebben aan ons
overgemaakt worden en zullen gericht worden aan de aankoopafdeling.
Alvorens aan deze verplichting voldaan werd, zullen de op deze Bestelling
betrekking hebbende facturen niet ter betaling verwerkt worden. De
strikte naleving van de voorgaande bepalingen zal de snelle afhandeling
van de facturen bevorderen.
KWALITEIT VAN DE PRESTATIES
10.1 De goederen evenals de stalen zullen van goede kwaliteit zijn en
geschikt zijn voor zowel het expliciet als het impliciet in de Bestelling
beoogde gebruik, op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling, en
zullen niet van een lagere kwaliteit zijn dan enige voorheen door ons
goedgekeurde leveringen.

10.2 De goederen zullen vrij zijn van gebreken in het ontwerp, het
materiaal of de uitvoering.
10.3 De diensten zullen uitgevoerd worden door geschikt, gekwalificeerd
en opgeleid personeel, dat tewerk gaat met de nodige zorg en diligentie,
aan een dergelijk hoog kwaliteitsniveau als redelijkerwijze verwacht kan
worden. Alle uitrustingen en gereedschap zullen te allen tijde door U in
een perfecte staat gehouden worden. Wij behouden ons het recht voor de
vervanging op Uw kosten te eisen van enig personeelslid, uitrusting of
gereedschap dat niet aan deze eisen voldoet.
10.4 Elke bewerking zal in overeenstemming met onze Bestelling gebeuren
en dient het voorwerp uit te maken van onze goedkeuring. Er zijn geen
betalingen verschuldigd voor bewerkingen die achteraf verworpen
worden.
REGLEMENTAIRE EN VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN
11.1 U zult te allen tijde de toepasselijke wetten, regelgeving, nationale,
internationale en Europese normen naleven (met inbegrip van, doch niet
beperkt tot de EG-Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement
en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen [REACH]) die betrekking
hebben op de uitvoering van de Bestelling evenals met de goede
praktijken en, wanneer van toepassing, met alle andere regelgeving inzake
veiligheid.
11.2 U zult ons schriftelijk alle informatie overmaken met betrekking tot de
gebruikte en/of geleverde materialen en het testen van hun ontwerp,
evenals met betrekking tot het gebruik en de voorwaarden waaraan
voldaan moet zijn teneinde te verzekeren dat ze veilig zijn en geen risico
vormen voor de gezondheid, wanneer ze juist gebruikt, opgeslagen,
vervoerd en gemanipuleerd worden.
11.3 Alle uitrusting, hulpstukken en accessoires die mogelijk niet specifiek
vermeld werden, maar die nodig zijn voor de efficiënte werking van de
geleverde goederen, worden geacht begrepen te zijn in de prijs. Deze
zullen geacht worden één geheel te vormen met de Goederen of Diensten,
ongeacht of ze in de Bestelling vermeld werden of niet.
11.4 Aan elke levering zal een actuele veiligheidsfiche toegevoegd worden.
WAARBORGEN
12.1 U bevestigt dat wij te allen tijde volledig vertrouwen en rekenen op
Uw kennis en vaardigheden, evenals op Uw verklaringen en waarborgen
zoals hierna bepaald.
12.2 U verklaart en waarborgt ons het volgende:
12.2.1 De hoeveelheid, de kwaliteit en de beschrijving van alle Goederen,
alle componenten, ruwe materialen en ermee betrokken werk, zoals in de
huidige voorwaarden bepaald, zullen in overeenstemming zijn met onze
Bestelling en/of enig van toepassing zijnde akkoord, specificatie of
tekening die wij aan U bezorgden of waarmee wij schriftelijk akkoord
gingen (de “Specificaties”).
12.2.2 De Goederen zullen voldoen aan en worden uitgevoerd in
overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en toepasselijke
industriële normen, met inbegrip van deze aangaande het milieu en de
goede praktijken en - wanneer werk op onze terreinen uitgevoerd wordt onze veiligheidsregels.
12.2.3 De Goederen zullen nieuw en ongebruikt zijn, zij zullen vrij zijn van
gebreken in ontwerp, in materiaal en in uitwerking, zij zullen verkoopbaar
zijn en geschikt zijn voor het door ons - op het ogenblik van het plaatsen
van de Bestelling - expliciet of impliciet beoogde gebruik (het “Doel”).
12.2.4 U draagt een geldige, vrije en onbelaste titel aan ons over op alle
door U aan ons geleverde goederen.
12.2.5 De Goederen, hun productieproces, het gebruik van de Goederen
voor het Doel en het gebruik ervan voor enig ander gebruik waarvoor zij
bedoeld zijn, zullen geen inbreuk uitmaken op enige auteursrechten of
andere intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
12.2.6 Alle documenten bevattende facturen, en alle door U aan ons
overgemaakte informatie ter ondersteuning van enige gemaakte kosten
zullen een waarheidsgetrouwe, accurate en complete omschrijving van de
Goederen, de activiteiten en de handelingen, waarop zij betrekking
hebben, weergeven.
12.2.7 Alle door U aan ons geleverde stalen zullen vrij zijn van gebreken in
ontwerp, materiaal en uitvoering en geen van de hieropvolgend geleverde
goederen zullen van een mindere kwaliteit of standaard zijn dan de
overeenstemmende stalen of dan voorheen aan ons uitgevoerde
leveringen, behoudens onze voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming.
12.2.8 Alle prestaties en diensten geleverd in verband met, of met
betrekking tot onze Bestelling en/of de Goederen zullen met de nodige
zorg en diligentie en aan een dergelijk hoge kwaliteit als redelijk verwacht
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kan worden, uitgevoerd worden door geschikt, gekwalificeerd en opgeleid
personeel. Alle uitrustingen en gereedschap zullen te allen tijde door U in
een perfecte staat gehouden worden. Wij behouden ons het recht voor de
vervanging op Uw kosten te eisen van enig personeelslid, uitrusting of
gereedschap dat niet aan deze eisen voldoet.
12.3 Waar U bepaalde garanties geniet op de componenten die deel
uitmaken van de goederen, zal de aanspraak op deze waarborg
overdraagbaar zijn en bij deze overgedragen worden aan ons. Wij hebben
het recht de door U gegeven waarborgen over te dragen aan onze klanten.
12.4 Alle gegeven garanties zullen blijven voortbestaan na de aanvaarding
van de Goederen of de annulering van de Bestelling en gelden cumulatief
ten opzichte van enige andere bijkomende waarborgen die U ons geeft. De
impliciete waarborgen werden niet uitgesloten.
VERGOEDING / VERZEKERING
13.1 Door de aanvaarding van de Bestelling gaat U akkoord ons, onze
rechtsopvolgers en onze rechtsverkrijgers integraal te vergoeden voor, en
voor zover wij dit nodig achten, te verdedigen tegen, alle schade en
aanspraken voortvloeiend uit het niet voldoen door de Goederen aan de
Bestelling of aan de in deze voorwaarden gegeven waarborgen of de
schade voortvloeiend uit de overtreding door U, Uw werknemers, Uw
vertegenwoordigers of Uw agenten van enige van Uw verplichtingen, of de
door U en/of één of meer van deze personen begane nalatigheid of
opzettelijke daad, waaronder, doch niet uitsluitend, alle mogelijke
aansprakelijkheid, verlies, schade, verwondingen (met betrekking tot
eender welke persoon of eigendom en eender welke procedure, aanspraak
of vordering), kosten, lasten en bestedingen, met inbegrip van redelijke
advocatenerelonen,
interne
verwerkingskosten,
herwerken
hersamenstellingskosten, betaald of gedragen door ons.
13.2 Deze vergoeding is cumulatief van toepassing ten opzichte van enige
andere aanspraken die wij uit deze situaties kunnen putten
overeenkomstig de wet, de overeenkomst of de billijkheid en zal blijven
voortbestaan na de eventuele beëindiging of annulering van de Bestelling.
13.3. U zult eveneens, op Uw eigen kosten, onze verdediging opnemen in
enig geding of in enige procedure die tegen ons, onze rechtsopvolgers
en/of onze rechtsverkrijgers ingeleid wordt, op grond van enige beweerde
inbreuk die de Goederen of enig onderdeel dat geleverd wordt zouden
uitmaken op V.S.- of andere patentrechten (uitgezonderd wanneer deze
schending zou voortkomen uit de toepassing door U van de door ons aan U
gegeven specificaties) of enige andere intellectuele eigendomsrechten van
een derde. U zult alle schade, kosten en advocatenerelonen in elke
dergelijke procedure of geschil dragen en, naar onze wens, ofwel:
13.3.1 door onderhandeling, op Uw kosten, het recht bekomen voor ons
om de goederen verder te mogen aankopen en/of gebruiken;
13.3.2 de goederen dusdanig aan te passen dat zij niet langer een inbreuk
uitmaken op de ingeroepen geschonden rechten, terwijl zij hun
oorspronkelijke functionaliteit behouden;
13.3.3. de goederen vervangen met functioneel gelijkwaardige goederen
die geen schending uitmaken; of
13.3.4 ons de hiervoor betaalde bedragen terugbetalen.
13.4 U zult, eveneens op Uw eigen kosten, een verzekering afsluiten bij
een verzekeringsmaatschappij met een A.M.-BEST-rating van A- of hoger,
met een dekking gelijkaardig aan deze zoals die over het algemeen
aangegaan wordt door vennootschappen van gelijkaardige grootte in Uw
industrie; met dien verstande dat U minimum een Commerciële Algemene
Aansprakelijkheidsverzekering
inclusief
Product/Afgeronde
Werkzaamheden en Contract Aansprakelijkheid met een minimumdekking
van € 2.000.000,00 voor verwondingen aan het lichaam en beschadigingen
aan de eigendom per schadegeval, waarbij PALL EUROPE LIMITED als
medeverzekerde opgegeven wordt en onder afstand van enig recht op
subrogatie jegens PALL EUROPE LIMITED. U zult ons een bewijs van
verzekeringsdekking, waaruit deze dekking blijkt, overmaken en U zult ons
op onze vraag onmiddellijk de nodige polissen overmaken. De limieten en
de verzekeringspolissen/- dekkingen zoals bepaald in deze afdeling zijn
minimumvoorzieningen en beperken in geen enkel opzicht de
verplichtingen van de verkoper in het geval zich een schadegeval voordoet.
13.5 De limieten en verzekeringsverplichtingen / -dekkingen zoals voorzien
in dit onderdeel zijn minimumverplichtingen die in geen geval de
verplichtingen van de Verkoper ingeval van verlies bepalen of beperken.
GEBREKKIGE GOEDEREN OF DIENSTEN
14.1 Indien goederen of diensten gebrekkig zijn of niet voldoen aan de
vereisten van onze Bestelling behouden wij ons het recht voor om:
14.1.1 te eisen dat U op eigen kosten alle defecten die in het hierop
betrekking hebbende werk ontstaan, remedieert. U garandeert bovendien

dat al het remediërend werk, dat gedurende de 12 daaropvolgende
maanden uitgevoerd wordt, eveneens onder deze garantie valt. Wanneer
zich een defect voordoet binnen de eerder genoemde originele
garantieperiode, maar pas zichtbaar wordt nadat deze periode verstreken
is, bent U hier eveneens aansprakelijk voor, aangezien wij dan niet de
mogelijkheid hebben gehad om U dit defect te melden.
14.1.2 de goederen aan U terug te sturen ter herstelling of vervanging te
eisen binnen het door ons vooropgestelde tijdskader, op Uw kosten;
14.1.3 de nodige herstellingen uit te voeren en U de kosten van dit werk
aan te rekenen;
14.1.4 te eisen dat U de volledige aankoopprijs binnen de dertig dagen na
onze kennisgeving terugbetaalt en de Bestelling beëindigd wordt;
14.1.5 deze overeenkomst te beëindigen.
14.2 “Garantieperiode” doelt op de periode die begint op de laatste van de
volgende data:
14.2.1 de datum waarop de goederen door ons ontvangen worden,
waarbij deze periode 18 maanden later eindigt, of
14.2.2 de datum waarop de goederen in gebruik genomen werden voor
hun vooropgesteld gebruik;
met dien verstande dat, wanneer een gebrek of een niet conformiteit met
betrekking tot de toepasselijke specificaties zou ontstaan binnen deze
periode, maar pas opgemerkt wordt wanneer deze periode verstreken is,
de “Garantieperiode” eveneens doelt op de periode die ingaat wanneer
een dergelijk defect of niet conforme eigenschap opmerkbaar wordt, om
18 maanden later te eindigen.
14.3 Bovendien waarborgt U ook al het werk dat U onder garantie
uitvoert, gedurende 12 maanden volgend op de beëindiging van deze
werken.
BEEINDIGING WEGENS GEBREKKIGE UITVOERING OF INSOLVABILITEIT
15.1 Bij het in gebreke blijven door U van het uitvoeren van enige van Uw
verplichtingen, waaronder zonder enige beperking, het uitvoeren van de
levering of het niet opvolgen door U van onze redelijke instructies, mogen
wij, wanneer een dergelijk gebrek vatbaar is voor remediering, U
schriftelijk de instructie geven een dergelijk gebrek binnen een bepaald
tijdskader recht te zetten. Indien U er niet in slaagt aan de in deze
kennisgeving gegeven vereisten te voldoen, of in het geval U van mening
bent dat het gebrek niet tot onze voldoening remedieerbaar is, zullen wij
gerechtigd zijn de Bestelling onmiddellijk, in haar geheel of gedeeltelijk, te
beëindigen bij wege van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat
hierdoor afbreuk gedaan wordt aan enige andere rechten, voortkomend
uit de Bestelling of andere, en zullen wij het recht hebben de eerder
geleverde goederen in te houden.
15.2 Wij zullen gerechtigd zijn de Bestelling te beëindigen indien:
15.2.1 U een vrijwillig akkoord aangaat met uw schuldeisers (in de zin van
de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van
31/01/2009), U (als natuurlijke persoon of als vennootschap) failliet gaat of
U (als vennootschap) het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke
procedure waarbij een bestuurder ad hoc aangewezen wordt;
15.2.2 U in vereffening gaat (in ander gevallen dan in de gevallen van fusie
of herstructurering);
15.2.3 een pandhoudende of hypothecaire schuldeiser zich enige van Uw
activa toe-eigent, of een curator aangeduid is ter beheer van het geheel of
een deel van Uw activa;
15.2.4 U stopt, of dreigt te stoppen, uw onderneming verder te zetten;
15.2.5 wij in alle redelijkheid kunnen aannemen dat één van de hierboven
genoemde situaties zich spoedig zal voordoen en wij U in die zin op de
hoogte stellen.
15.3 Onze rechten en deze remediëringsmethoden gelden cumulatief ten
aanzien van en doen geen afbreuk aan andere rechten en remediëringen
waar wij overeenkomstig de Bestelling recht op zouden hebben, met
inbegrip van ons recht U toe te laten de werken verder uit te voeren en
ons recht de vergoeding te vorderen van de door ons geleden verliezen en
schade ingevolge Uw gebrekkige of vertraagde uitvoering.
BEËINDIGING IN ONS BELANG
16.1 De beëindiging ontheft de partijen niet van hun aansprakelijkheid
voortkomend uit de schending van de tussen hen bestaande
verplichtingen of van de rechten en verplichtingen voortkomend uit enige
gebeurtenis die zich voorgedaan heeft voorafgaand aan de beëindiging.
16.2 Wij hebben het recht om, te allen tijde, de Bestelling, in haar geheel
of ten dele, te beëindigen, door middel van een schriftelijke kennisgeving
aan U. U zult dan elke uitvoering van de Bestelling stopzetten, met
uitzondering van deze voorzien in de kennisgeving. In een dergelijk geval,
zullen wij een betaling uitvoeren aan U (ter volledige en finale regeling van
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alle aanspraken die U ten opzicht van ons zou hebben ingevolge de
beëindiging) voor al het tot onze voldoening uitgevoerd werk op de datum
van beëindiging. In deze betaling zijn inbegrepen alle materialen die door
U geleverd werden voor de incorporatie in de werken.
16.3 U aanvaardt Uw verplichting om alle mogelijke redelijke
voorbereidingen te treffen ter beperking van de schade voortkomend uit
een dergelijke beëindiging.
GEREEDSCHAP
17.1 Al de specifieke snij- en meetapparaten, mallen, vormen, patronen,
en enige andere zaken die wij aan U leveren, of waar wij specifiek voor
betalen, met het oog op de uitvoering van deze Bestelling, zal onze
exclusieve eigendom zijn en blijven, zal op onze eenvoudige vraag
verwijderd worden, zal ter beschikking zijn voor ons exclusief gebruik, zal
onder Uw verantwoordelijkheid bewaard worden en zal door U op Uw
kosten verzekerd worden voor een bedrag gelijk aan de kost van
vervanging, zolang het zich onder Uw bewaring of Uw feitelijke controle
bevindt, waarbij een eventueel verlies door U gedragen zal worden. U zult
ons vergoeden voor alle aansprakelijkheid, verlies, schade en kosten, door
ons gedragen ingevolge een claim van uw werknemers, agenten of
adviseurs voor lichamelijke verwondingen of overlijden met betrekking tot
het gebruik van dergelijke uitrusting, terwijl deze zich in Uw bewaring of
onder Uw controle bevindt.
KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN
18.1 Waar wij kosteloos materiaal ter beschikking stellen voor de
incorporatie in de uit te voeren werken, zal U deze materialen economisch
aanwenden, zal rekenschap aan ons afgelegd worden voor elke overschot
en zal over deze overschotten slechts beschikt kunnen worden in
overeenstemming met onze instructies. Verspilling, verlies of beschadiging
van deze materialen voortkomend uit de gebrekkige verwerking of Uw
falen om deze materialen in goede staat te houden, zal rechtgezet worden
door de vervanging op Uw kosten van deze materialen door materialen
van equivalente kwaliteit met gelijkwaardige specificaties, onder
voorbehoud van onze goedkeuring.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
19.1 Elke specificatie die wij U geven of die, met betrekking tot onze
Bestelling, specifiek door U voor ons geproduceerd wordt, zal, samen met
de auteursrechten, de rechten op de tekeningen en de modellen of enige
andere intellectuele eigendomsrechten die hier betrekking op hebben,
onze exclusieve eigendom zijn.
19.2 U zult deze specificaties niet aan enige derde bekendmaken tenzij in
het geval:
19.2.1 deze reeds publiek bekend zijn,
19.2.2 buiten Uw daad en verantwoordelijkheid om publiek bekend
worden,
19.2.3 hun bekendmaking vereist is door de wet, in welk geval U ons
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van een dergelijke wettelijke
vereiste en U met ons samenwerkt teneinde onze rechten bevestigd en
beschermd te zien,
19.2.4 deze bekendmaking nodig is met het oog op de uitvoering van onze
Bestelling en in de mate dat aan de derde partij minstens dezelfde
vertrouwelijkheidverplichtingen worden opgelegd, zoals deze voorzien in
de huidige overeenkomst.
19.3 U zult van geen enkele van deze specificaties gebruik maken, tenzij
met het oog op de uitvoering van onze Bestelling.
19.4 Indien wij U in onze Bestelling de opdracht geven een model, een
specificatie of een tekening te ontwikkelen, gaat U ermee akkoord dat het
uitgevoerde werk “voor rekening van” gebeurde, en dat wij, als de entiteit
in wiens naam het werk voorbereid en uitgevoerd werd, alle rechten, titels
en belangen in en op dat werk, evenals enige andere intellectuele rechten
die eruit zouden voorkomen, in eigendom hebben. U gaat er verder mee
akkoord dat, in de mate dat dit werk niet “voor rekening van” zou
gebeuren en de genoemde rechten niet ipso facto aan ons zouden
toekomen, U de eigendom van alle rechten, titels en belangen in en op dit
werk, met inbegrip van de eigendom van de gehele auteursrechten en/of
enige andere intellectuele eigendomsrechten op het werk, aan ons
overdraagt. U gaat ermee akkoord alle administratieve formaliteiten te
willen volbrengen en alle nodige documenten te willen ondertekenen die
nodig zijn om de eigendom van de volledige auteursrechten of andere
intellectuele rechten over te dragen.
19.5 Alle auteursrechten of andere intellectuele rechten voortkomend uit
de door U uitgevoerde werken (andere dan deze benoemd onder 19.1)
zullen aan ons overgedragen worden en U zult al de nodige stappen

ondernemen, teneinde de overdracht van de onder deze bepaling
benoemde rechten te garanderen.
19.6 U verklaart en garandeert dat Uw werk origineel zal zijn en geen
inbreuk zal uitmaken op enige aan een derde partij toebehorende rechten
en dat deze rechten of werken niet eerder overgedragen, in licentie
gegeven of op enige andere manier bezwaard werden.
VERTROUWELIJKHEID
20.1 Indien wij U toegang verschaffen tot, of informatie geven aangaande,
onderzoek, ontwikkeling, technische informatie, economische informatie,
of enige andere zakelijke informatie of “know-how” van vertrouwelijke
aard, ongeacht of deze het voorwerp uitmaken van een geschrift of niet,
zal U zich te allen tijde onthouden van het gebruiken of het bekendmaken
van dergelijke informatie ten opzichte van derden, personen of
vennootschappen, zonder voorafgaand ons schriftelijk akkoord hierover
bekomen te hebben en op ons verzoek zult u onze standaard
geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.
20.2 Al onze klanten of andere verkopers hun onderzoek, hun
ontwikkeling, hun technieken, hun vervaardigingsmethoden, hun
economische, of hun andere zakelijke informatie of know-how van
vertrouwelijke aard, zal te allen tijde onze, onze klanten of onze andere
verkopers hun eigendom blijven. Tenzij anders en schriftelijk
overeengekomen werd, bent U niet gerechtigd om deze informatie te
gebruiken ter ontwikkeling of aanvraag van enig intellectueel
eigendomsrecht, of het nu rechten met betrekking tot patenten,
tekeningen en modellen, handelsgeheimen, auteursrechten, databases,
know-how of andere betreft, met inbegrip van aanvragen of
beschermingsvormen met een equivalente of gelijkaardige bescherming
op eender welke van dergelijke rechten, eender waar in de wereld.
WIJZIGINGEN
21.1 Wij kunnen per schriftelijke kennisgeving of per aangepaste bestelling
wijzigingen aanbrengen aan de Bestelling, met inbegrip van wijzigingen
aan de oorspronkelijk bestelde hoeveelheden, de Specificaties, de
tekeningen of de leveringsdatum (-data). U zult deze door ons vereiste
wijzigingen onverwijld toepassen. U zult ons onmiddellijk en schriftelijk op
de hoogte brengen van de redelijke aanpassingen op de prijs en de
levering die deze wijzigingen zullen veroorzaken en, in de mate dat wij dit
nodig achten, zullen deze billijk aangepast worden. Elke dergelijke vraag
tot aanpassing van prijs en/of levering moet gerechtvaardigd worden en
moet schriftelijk aan ons te kennen gegeven worden, binnen de dertig
dagen volgend op de datum waarop de wijziging gevraagd werd.
21.2 Enkel (een) schriftelijk door ons bevestigde wijziging(en) of
kwalificering(en) van deze aankoopvoorwaarden is (zijn) geldig. Door ons
ondernomen stappen ter wijziging of afwijking van deze algemene
voorwaarden zullen in geen geval een afstand van deze voorwaarden
vormen en wij zullen dan ook verder gerechtigd blijven om ons op deze
voorwaarden te beroepen.
21.3 Wij zullen gerechtigd zijn om ons te beroepen op elke verklaring,
waarborg, of voorstelling gemaakt door elke van Uw werknemers of
agenten.
21.4 Voor zover de noodzaak wijzigingen aan te brengen het gevolg zou
zijn van een daad, een onthouding of een nalaten van U, zult U deze
aanpassingen op Uw eigen kosten maken.
OVERMACHT
22.1 Pall zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de niet-nakoming of
vertraging in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van een
onvoorzienbare gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke
controle van de Pall valt en die niet aan de Pall kan worden toegeschreven,
zoals maar niet beperkt tot extreem weer, natuurrampen, brand,
ongevallen; staking, lock-outs of andere arbeidstekorten of verstoringen;
blokkade, boycot, embargo of (douane)heffingen; terrorisme of daad van
terrorisme, oorlog of oorlogstoestand of burgerlijke onrust of oproer; falen
van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; vertraging van
transport of andere industriële, agrarische of transportstoringen; falen van
normale leveringsvoorzieningen; epidemieën, pandemieën, besmetting,
ziekte of quarantaine; verandering in wet of regelgeving of een handeling
of daad opgelegd door de overheid of een autoriteit. De uitvoering van de
overeenkomst of van bepaalde verplichtingen door Pall wordt geacht te
zijn opgeschort gedurende dergelijke gebeurtenis(sen) en, kunnen
gedurende een redelijke periode daarna nog dienovereenkomstig worden
uitgesteld of aangepast.
ONDERAANNEMING
23.1 Deze bestelling is geplaatst met het oog op het uitvoeren door U van
de werken en geen detachering/toedeling, onderaanneming of overdracht
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is toegelaten zonder voorafgaand schriftelijke toestemming hierover van
ons bekomen te hebben. Geen uitbesteding of onderaanneming (zelfs
indien met onze toestemming aangegaan) zal U van Uw uit de Bestelling
voortvloeiende verplichtingen ontheffen. Elke uitbesteding, overdracht of
onderaanneming zonder onze schriftelijke toestemming is ongeldig en
nietig.
VERGOEDING
24.1 Alle kosten, schade of uitgaven waarvoor U ten aanzien van ons
aansprakelijk bent, mogen door ons in mindering gebracht worden op
door ons aan U verschuldigde bedragen, op bedragen die nog verschuldigd
zullen worden of kunnen worden teruggevorderd door middel van een
procedure in rechte of via enige andere procedure.
AFSTAND
25.1 Het, op eender welk moment, niet aandringen door ons op de strikte
uitvoering van de bestelling of enige andere bepaling(en) van deze
voorwaarden, zal nooit kunnen geïnterpreteerd worden als een afstand
door ons voor de in de toekomst te leveren prestaties.
VOLLEDIGHEID VAN HET AKKOORD
26.1 Onze Bestelling, de huidige algemene voorwaarden, de specificaties
en elke overeenkomst, ondertekend door U en door ons met betrekking
tot de bestelling (met inbegrip van enige geheimhoudings- of
vertrouwelijkheidsovereenkomst) vormen het geheel der verplichtingen
die tussen ons bestaan. Deze kunnen niet mondeling aangepast of
beëindigd worden en geen enkele beweerde wijziging, annulering of
afstand zal bindend zijn ten aanzien van ons, tenzij deze schriftelijk
vastgesteld werd en ondertekend werd door een persoon behoorlijk
gemachtigd ons te vertegenwoordigen.
26.2 Alle bepalingen uit de huidige aankoopvoorwaarden en de Bestelling
ter vaststelling van en met betrekking tot verklaringen, garanties,
verplichting tot vergoeding, vertrouwelijkheid, niet-afwerving en nietconcurrentie voor eender welk der partijen, evenals alle verplichtingen die
ontstaan zijn voorafgaand aan de beëindiging van de bestelling, en de
algemene (diverse) bepalingen hierin zullen hun werking behouden na de
beëindiging, de verbreking of het aflopen van de bestelling.
26.3 In het geval enige fout, weglating, gebrek, ambiguïteit of contradictie
zich zou voordoen in of tussen de verschillende delen van de op de
Bestelling betrekking hebbende documentatie of tussen dergelijke
documentatie en enige toepasselijke regelgeving, zal U deze onmiddellijk
en schriftelijk onder onze aandacht brengen en zal U de uitvoering van Uw
verplichtingen die door deze ambiguïteit getroffen zijn staken tot U hier
een schriftelijke verduidelijking van ons over heeft ontvangen. Alle door de
partijen of één der partijen gedragen kosten die hun oorzaak vindt in het
nalaten door U van ons op deze manier op de hoogte te brengen, zullen
uitsluitend ten Uwe laste vallen.
ENGELS RECHT
27.1 De vorm, de geldigheid en de uitvoering van deze Bestelling zal
uitsluitend beheerst worden door het Belgische recht en U aanvaardt dat
deze onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken
valt.
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