Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
van Cloos Benelux N.V.
§1. Geldigheid, gegevensbescherming
(1) Als de besteller een ondernemer is, gelden voor de
zakenrelatie tussen ons en de besteller uitsluitend de hierna
vermelde algemene handelsvoorwaarden in de op het
ogenblik van de bestelling geldende versie. Afwijkende
voorwaarden van de besteller aanvaarden wij niet, tenzij we
uitdrukkelijk zouden hebben ingestemd met de geldigheid
van die voorwaarden.
(2) Een ondernemer is een natuurlijk of rechtspersoon of een
besloten vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij de
afsluiting van een rechtshandeling in uitoefening van haar
beroep of haar zelfstandige activiteit handelt. Een besloten
vennootschap met rechtspersoonlijkheid is een besloten
vennootschap die in staat is om rechten te verkrijgen en
verbintenissen aan te gaan.
(3) Voor zover zakelijk noodzakelijk zijn we bevoegd om de
gegevens van de besteller in het kader van de wet op de
gegevensbescherming elektronisch op te slaan en te
verwerken.
§2 Offertes, wijzigingen, handelsclausules
(1) Onze offertes zijn vrijblijvend; een contract komt pas tot
stand door onze schriftelijke opdrachtbevestiging of wanneer
bestellingen door ons zijn uitgevoerd.
(2) Wijzigingen, uitbreidingen en/of de ontbinding van een
contract of van deze voorwaarden moeten schriftelijk
gebeuren.
(3) Voor zover handelsclausules volgens de internationale
commerciële voorwaarden (INCOTERMS) overeengekomen
zijn, gelden de INCOTERMS 2010.
§3. Risico-overdracht, verzendingswijzen,
leveringstermijnen
(1) Voor zover niets anders is overeengekomen, leveren wij
EXW (ex Works) onze maatschappelijke zetel.
(2) Gedeeltelijke leveringen of prestaties zijn toegelaten
tenzij die voor de besteller onredelijk zouden zijn.
(3) De door ons vermelde leverings- of uitvoeringstermijn
begint pas te lopen als alle technische vragen zijn
opgehelderd en de verplichtingen van de besteller tijdig en
ordentelijk zijn nagekomen.
(4) Als een overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn
wordt
overschreden
om
redenen
waarvoor
wij
verantwoordelijk zijn, moet de besteller ons schriftelijk een
passende bijkomende termijn toestaan voor de levering of
uitvoering. Deze bijkomende termijn is minstens gelijk aan
drie weken. Wanneer de levering of uitvoering niet heeft
plaatsgevonden binnen de toegestane bijkomende termijn
en wil de besteller daarom het contract ontbinden of een
schadevergoeding in plaats van de levering ontvangen, is hij
verplicht om ons dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk te
melden, met vaststelling van een passende bijkomende
termijn met dringend verzoek tot levering of uitvoering. De
besteller is verplicht om, op ons verzoek, binnen een
passende termijn te verklaren of hij wegens de opgelopen
vertraging bij de levering of uitvoering het contract ontbindt,
een schadevergoeding in plaats van de levering vraagt of de
levering of uitvoering handhaaft
§ 4 Leveringsobstakels, overmacht
In geval van leveringsobstakels op
overheidsbeslissingen en/of nationale of

voorschriften gelden onze leveringsplichten niet langer.
Hieronder ressorteren meer bepaald bepalingen inzake
exportcontrole, alsook embargo’s of andere sancties. Voor
zover niets anders is overeengekomen, moeten wij instaan
voor de verkrijging van de vereiste uitvoervergunning. Een
garantie voor de verlening van de uitvoervergunning
verlenen wij evenwel niet. Voor de verkrijging van een
eventueel vereiste invoervergunning moet de koper
zorgen.
Als het leveringsobstakel langer dan 12 maanden blijft
bestaan, beschikken beide partijen over een bijzonder
recht tot terugtreding. In dat geval behouden wij het recht
op een evenredige vergoeding voor de prestaties die we
tot op het tijdstip van de verklaring tot terugtreding, op
verzoek van de klant al hebben verricht.
Ingeval vereiste uitvoervergunningen blijvend niet worden
verstrekt en wij daarvoor niet verantwoordelijk kunnen
worden gesteld, vervalt het contract m.b.t. de betrokken
onderdelen met terugwerkende kracht. In dat geval zijn
schadeclaims van beide partijen uitgesloten. De regeling
van alinea 2, lid 2, geldt echter dienovereenkomstig.
Is de niet-naleving van de overeengekomen termijn te
wijten aan overmacht zoals bv. natuurrampen, mobilisatie,
oorlog, oproer, of aan soortgelijke gebeurtenissen zoals
bv. maatregelen van overheidswege, staking, lock-out,
enz., worden de termijnen navenant verlengd. We zijn niet
aansprakelijk voor de gevolgen van een laattijdige levering
als de vertraging te wijten is aan omstandigheden die
buiten onze invloedssfeer liggen en die we ondanks
redelijke inspanningen niet konden vermijden.
§ 5 Prijzen, betaling, verrekening, inhouding
(1) Onze prijzen gelden EXW (ex works) onze
maatschappelijke zetel. In onze prijzen zijn – voor zover
niets anders is overeengekomen – de kosten voor
verpakking, verzekering, vracht en omzetbelasting, niet
opgenomen.
Speciale verpakking blijft onze eigendom en wordt aan
huurtarieven, op basis van de zelfkosten, aangerekend;
zulke verpakking moet onmiddellijk en vrachtvrij naar ons
worden teruggestuurd.
(2) Als het tijdstip van levering of uitvoering meer dan drie
maanden na de afsluiting van het contract valt, hebben wij
het recht om, na de tijdige kennisgeving aan de besteller
en vóór de uitvoering van de prestatie of de levering van
de goederen, de prijs van de goederen of de prestatie op
die manier aan te passen zoals op grond van de algemene
buiten onze controle vallende prijsevolutie is vereist (zoals
bijvoorbeeld
wisselkoersschommelingen,
valutaregularisaties, wijzigingen van de invoerrechten,
duidelijke stijging van de materiaal- of productiekosten) of
op basis van de wijziging van de toeleveranciers
noodzakelijk is. Bij leveringen of prestaties binnen drie
maanden geldt in ieder geval de prijs die op de dag van de
ondertekening van het contract geldt.
Bij raamcontracten met prijsafspraken begint de termijn
van drie maanden te lopen vanaf de ondertekening van het
raamcontract.
(3) Wanneer wij de opstelling of montage voor onze
rekening hebben genomen en niets anders is
overeengekomen, draagt de besteller, naast de
overeengekomen vergoeding, alle vereiste extra kosten
zoals reiskosten, kosten voor het transport van het
handgereedschap en de persoonlijke bagage, alsook de
verplaatsingsvergoeding.

grond van
internationale
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(4) Tenzij iets anders is overeengekomen, moet de besteller
de overeengekomen vergoeding als volgt aan ons betalen:
Betalingsvoorwaarden voor leveringen binnen de
Europese Unie
De betalingen gebeuren zonder korting in euro, en
wel als volgt:
voorschot van 40% betaalbaar binnen 14 dagen
na de ontvangst van de opdrachtbevestiging, 20%
betaalbaar 14 dagen na overlegging van de lay-out
of het montageplan van de te leveren installatie,
30% betaalbaar 14 dagen na de voorlopige
oplevering van de installatie, 10% betaalbaar 14
dagen na de definitieve oplevering van de
installatie, maar in ieder geval niet later dan 60
dagen na de levering.
Betalingsvoorwaarden voor leveringen buiten de
Europese Unie
Leveringen buiten de EU gebeuren slechts met
LC-bescherming of na vooruitbetaling. De
betalingen gebeuren zonder korting in euro, en wel
als volgt:
voorschot van 40% betaalbaar 14 dagen na de
ontvangst van de opdrachtbevestiging, 50%
betaalbaar 14 dagen na ‘Bill of Lading’ van de te
leveren installatie, 10% betaalbaar 14 dagen na de
oplevering van de installatie, maar in ieder geval
niet later dan 60 dagen na de levering.
(5) Voor leveringen en werkzaamheden waarvoor bij de
bestelling geen voorlopig vast bedrag kan worden
vastgesteld, zijn wij gemachtigd een aanbetaling bij de
bestelling en gedeeltelijke afbetalingen tijdens de uitvoering
te vragen met inachtneming van de gebeurlijke kosten, voor
zover dit voor de besteller niet onredelijk is. Aanbetalingen
en gedeeltelijke afbetalingen zijn niet rentend.
(6) De leveringstermijn vangt ten vroegste aan op de dag
van de ontvangst van de overeengekomen aanbetaling.
(7) Bij betalingen van eender welke aard geldt als dag van
betaling de dag waarop we over het bedrag kunnen
beschikken. Na het verstrijken van de in alinea 3 vermelde
termijnen is de besteller in gebreke.
(8) De besteller mag de te betalen bedragen alleen
verrekenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde
tegenvorderingen. De besteller beschikt alleen over rechten
van terughouding voor zover die betrekking hebben op
dezelfde rechtshandeling.
§ 6 Voorbehoud van eigendom
(1) Verkochte goederen blijven onze eigendom totdat alle
vorderingen uit hoofde van de zakenrelatie zijn nagekomen.
(2) Worden de goederen bewerkt of verwerkt door de
besteller, geldt ons voorbehoud van eigendom voor de
volledige nieuwe zaak. Bij een verwerking, verbinding of
vermenging met vreemde zaken door de besteller verwerven
wij mede-eigendom volgens het percentage dat
overeenstemt met de verhouding van de factuurwaarde van
onze goederen ten opzichte van de door de besteller
gebruikte andere zaken op het ogenblik van de verwerking,
vermenging of verbinding.
(3) Als de goederen waarop het voorbehoud van toepassing
is, worden verbonden of vermengd met een hoofdzaak van
de besteller of derde partijen, draagt de besteller ons

bovendien nu al zijn rechten m.b.t. de nieuwe zaak over.
Als de besteller de goederen waarop het voorbehoud van
toepassing is, tegen betaling verbindt of vermengt met een
hoofdzaak van een derde partij, staat hij ons nu al zijn
vergoedingsrechten tegen bedoelde derde persoon af.
(4) De besteller heeft het recht om de goederen waarvoor
het eigendomsvoorbehoud geldt, door te verkopen in het
kader van een ordentelijke handelstransactie. Als de
besteller deze goederen zijnerzijds verkoopt zonder de
volledige koopprijs vooraf of stap voor stap tegen de afgifte
van de koopzaak te verkrijgen, moet hij met zijn besteller
een
eigendomsvoorbehoud
overeenkomen
in
overeenstemming met deze voorwaarden. De besteller
staat nu al zijn vorderingen uit hoofde van deze
doorverkoop, alsook de rechten voorvloeiend uit het door
hem overeengekomen eigendomsvoorbehoud, aan ons af.
Op ons verzoek is hij verplicht om de afstand aan de
verkrijgers bekend te maken, ons de voor het claimen van
onze rechten tegenover de verkrijgers vereiste informatie
te verstrekken en de in dat verband vereiste documenten
te overhandigen. De besteller mag de vorderingen uit
hoofde van de doorverkoop ondanks de afstand alleen
innen als hij zijn verbintenissen tegenover ons ordentelijk
nakomt.
(5) Als de waarde van de aan ons overgelaten zekerheden
in totaal meer dan 20% hoger is dan onze vorderingen, zijn
wij, op verzoek van de besteller, verplicht om, naar ons
goeddunken, zekerheden vrij te geven.
(6) Bij verpandingen, beslagleggingen of andere
beschikkingen of ingrepen van derde partijen m.b.t. de
goederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, moet
de besteller ons onmiddellijk op de hoogte brengen.
§ 7 Rechten van de besteller bij gebreken
(1) De door ons geleverde producten beantwoorden aan
de geldende EU-bepalingen en -norm. De naleving van
andere nationale voorschriften garanderen we niet. De
besteller verbindt zich ertoe om, bij gebruik van de
producten in het buitenland, zelf de conformiteit van de
producten met de toonaangevende rechtsorde en norm te
controleren en eventueel aanpassingen door te voeren.
(2) De besteller kan wegens gebreken van onze leveringen
of prestaties geen rechten doen gelden voor zover de
waarde of de deugdelijkheid van de levering en prestatie
slechts op onbeduidende wijze is verminderd.
Verschijnselen die aan een gewone slijtage zijn toe te
schrijven, gelden niet als gebreken.
(3) Voor zover de levering of prestatie gebrekkig is en de
besteller de onderzoeks- en terechtwijzingsplicht
schriftelijk en onverwijld is nagekomen, zullen wij, naar
eigen goeddunken, naleveren of correcties aanbrengen.
Hiervoor moet de besteller ons een passende termijn van
minstens 10 werkdagen verlenen.
(4) De besteller kan een schadevergoeding eisen voor de
kosten die voor de nalevering of de correcties noodzakelijk
waren, voor zover die kosten niet zijn gestegen doordat
het voorwerp van de levering naderhand naar een andere
plaats dan de oorspronkelijke plaats van levering is
overgebracht, tenzij die overbrenging overeenstemt met
het bedoelde gebruik
(5) Als de voltooiing achteraf mislukt, kan de besteller de
vergoeding verminderen of uit het contract terugtreden. De
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terugtreding is in ieder geval alleen toegelaten als de
besteller ons dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk, met
gunning van een passende uiterste termijn, meldt.
(6) Regresclaims van de besteller bestaan tegen ons alleen
voor zover de besteller met zijn afnemers geen afspraken
heeft gemaakt die de wettelijke claims wegens
tekortkomingen overtreffen.

§ 10 Terbeschikkingstelling van materiaal
(1) Als de terbeschikkingstelling van materiaal vanwege de
besteller is overeengekomen, moet de besteller de
gepaste hoeveelheid van bedoeld materiaal gratis en tijdig
ter beschikking stellen. Hetzelfde geldt voor de
documentatie met technische gegevens en specificaties
die voor de uitvoering van onze prestatie noodzakelijk is.
Het ter beschikking gestelde materiaal en de documentatie
blijven eigendom van de besteller.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schadevergoedingen
(1) Tegenover de besteller zijn we niet aansprakelijk voor
zware of opzettelijke fouten die door onze werknemers,
medewerkers en/of vertegenwoordigers zijn begaan in het
kader van de uitvoering van hun beroepsactiviteit. We zijn
alleen aansprakelijk in geval van eigen bedrog of oplichterij
of in geval van eigen opzettelijke fouten; deze
aansprakelijkheid geldt niet voor immateriële, indirecte of
gevolgschade inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving,
omzetverlies,
inkomstenverlies,
productiebeperkingen,
administratie- of personeelskosten, verhoging van de
algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van
derden. (Dit geldt niet tegenover verbruikers of particulieren).

(2) Onze aansprakelijkheid voor gebreken, uit hoofde van
de productaansprakelijkheid of laattijdige levering, is
uitgesloten voor zover die gebreken toe te schrijven zijn
aan
niet
duidelijk
waarneembare
foute
terbeschikkingstellingen, gegevens of specificaties van de
besteller of aan te late terbeschikkingstellingen ondanks
de tijdige aanvraag ervan. Dezelfde uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt wanneer de besteller ons de
aanschaf van voormateriaal volgens zijn specificaties en/of
het inzetten van bepaalde door helm gekozen
toeleveranciers oplegt, zelfs wanneer afgesproken is dat
we zelf en op eigen kosten moeten bestellen.

(2) Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor lichamelijke
schade voor zover die werd veroorzaakt door zowel een
gebrekkig product als door een fout van het slachtoffer of
van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk
was/is.

§ 11 Uitvoering van montagewerkzaamheden
(1) Als montagewerkzaamheden worden opgedragen,
moeten de montageplaatsen vrij toegankelijk zijn. Is dit niet
het geval, dan worden de daardoor opgelopen meerkosten
aangerekend aan de besteller.

(3) Als de door ons geleverde goederen gebreken zouden
vertonen, kan de besteller uitsluitend de herstelling of de
vervanging van de geleverde goederen eisen zonder dat de
besteller aanspraak kan maken op een schadevergoeding
onder welke vorm dan ook.

(2) De besteller moet op zijn kosten alle grond-, bouw- en
overige branchevreemde bijkomende werkzaamheden
inclusief de daarvoor benodigde vaklui, hulpkrachten,
bouwstoffen en gereedschappen, de voor de montage en
inbedrijfstelling vereiste benodigde voorwerpen en stoffen
zoals stellages, hefwerktuigen en andere inrichtingen,
brandstoffen en smeermiddelen, alsook energie en water
op de plaats van gebruik, inclusief de aansluitingen,
verwarming en verlichting, voor zijn rekening nemen en
tijdig ter beschikking stellen.

(4) Eventuele klachten in verband met de geleverde
goederen moeten, onder verval van het recht op
schadevergoeding, schriftelijk, onmiddellijk en gemotiveerd
aan ons worden gemeld, en wel binnen de volgende
termijnen: binnen drie dagen na de ontvangst van de
goederen voor zichtbare gebreken en binnen acht dagen na
de ontdekking van het gebrek voor verborgen gebreken.
(5) Iedere schadeclaim van de besteller te onzen laste
vervalt van rechtswege wanneer die niet aanhangig gemaakt
wordt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één
jaar nadat de feiten waarop de claim van de besteller berust,
bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
bedrag van de oorspronkelijke transactie, meer bepaald de
verkoopprijs van de geleverde goederen die schade hebben
veroorzaakt.
(6) De hiervoor vermelde bepalingen hebben alles samen
betrekking op zowel onze contractuele als de nietcontractuele aansprakelijkheid.
§ 9 Verjaring
De verjaringstermijn voor claims wegens tekortkomingen bij
onze leveringen en prestaties, alsook voor claims uit hoofde
van onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding bedraagt
één jaar. Dit geldt niet voor zover langere termijnen wettelijk
voorgeschreven zijn, alsook in geval van lichamelijke
verwondingen of schade aan de gezondheid, bij een
opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid van
onzentwege en bij schadeclaims volgens de wet op de
productaansprakelijkheid.

(3) Op de montageplaats moet hij zorg dragen voor de
bewaring van de machineonderdelen, apparatuur,
materialen, gereedschappen, enz. Hij is verplicht om
hiervoor voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare
lokalen ter beschikking te stellen, alsook voor het
montagepersoneel geschikte werk- en rustruimtes inclusief
geschikte sanitaire installaties. Voor het overige moet de
besteller onze eigendom en ons montagepersoneel zo
goed mogelijk beschermen en behandelen.
(4) Beschermingskledij en veiligheidsapparatuur die ten
gevolge van bijzondere omstandigheden op de
montageplaats vereist zijn, moeten door de besteller ter
beschikking worden gesteld.
(5) Vóór aanvang van de montagewerkzaamheden moet
de besteller de nodige informatie over de ligging van
bedekte stroom-, gas- en waterleidingen of andere
installaties, alsook de vereiste statische gegevens uit
eigen beweging ter beschikking stellen.
(6) Vóór aanvang van de opstelling of montage moeten de
voor de werkzaamheden vereiste materialen en
voorwerpen zich op de opstellings- of montageplaats
bevinden en moeten de voorbereidende werkzaamheden
vóór het begin van de opbouw zo ver gevorderd zijn dat de
opstelling of montage zoals overeengekomen kan worden
aangevat en zonder enige onderbreking kan worden
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uitgevoerd. De toegangswegen en de opstellings- of
montageplaats moeten geëgaliseerd en opgeruimd zijn.

verbonden. Een dergelijke overdracht vindt alleen op
grond van een afzonderlijke overeenkomst plaats.

(7) Als de montage, opstelling of oplevering vertraging
oploopt door omstandigheden waarover wij geen controle
hebben, moet de besteller de kosten voor de wachttijd en de
bijkomend vereiste verplaatsingen door ons of ons
montagepersoneel in de gepaste omvang voor zijn rekening
nemen.

(2) Voor zover niets anders is overeengekomen, geldt voor
de afstand van standaardsoftware hetgeen volgt: De
besteller verkrijgt een niet aan een termijn gebonden,
eenvoudig en tot het gebruik met de contractuele
producten beperkt gebruiksrecht voor het gebruik op één
specifieke arbeidsplaats.

(8) De besteller moet ons de duur van de werktijd van het
montagepersoneel, alsook de beëindiging van de opstelling,
montage of inbedrijfstelling wekelijks bevestigen.

(3) Eventuele schadeclaims van de besteller gebeuren
volgens § 8 en § 9. Ze zijn uitgesloten als de besteller
verantwoordelijk is voor de overtreding van de
octrooirechten, meer bepaald wanneer de overtreding van
het octrooirecht door een door ons niet te voorzien gebruik
wordt veroorzaakt of doordat de levering door de besteller
veranderd of samen met niet door ons geleverde
producten gebruikt wordt.

(9) Extra vereist materiaal of bijkomende arbeid die op het
ogenblik van de opdrachtgunning nog niet kon worden
voorzien, wordt – voor zover niets anders is
overeengekomen – afzonderlijk aangerekend.
(10) We hebben het recht om onderaannemers in te
schakelen.
§ 12 Aanvaarding bij arbeidsprestaties
(1) Als bij arbeidsprestaties een aanvaarding is
overeengekomen, hebben wij het recht om na de voltooiing –
eventueel
ook
voordat
de
overeengekomen
uitvoeringstermijn is verstreken – de aanvaarding van de
prestatie te vragen. In dat geval moet de besteller die
oplevering binnen 12 werkdagen uitvoeren; weliswaar kan
een andere termijn worden overeengekomen. Desgewenst
moeten afzonderlijk voltooide onderdelen van de prestatie in
het bijzonder worden opgeleverd. De oplevering kan alleen
wegens wezenlijke gebreken worden geweigerd, en dit totdat
die gebreken zijn weggewerkt.
(2) Wordt geen aanvaarding gevraagd, dan geldt de
prestatie als aanvaard 12 werkdagen na de schriftelijke
mededeling van de beschikbaarstelling van de prestatie. Als
geen aanvaarding wordt gevraagd en de besteller de
prestatie of een deel van de prestatie in gebruik heeft
genomen, geldt de aanvaarding 6 werkdagen na aanvang
van het gebruik als plaatsgevonden, tenzij iets anders zou
zijn overeengekomen. Het gebruik van delen van een
bouwkundige installatie voor de verdere uitvoering van de
werkzaamheden geldt niet als oplevering.
(3) Voorbehoud wegens gekende gebreken of wegens
contractuele boetes moet de besteller uiterlijk op de in alinea
1 en alinea 2 aangeduide tijdstippen doen gelden.
(4) Bij de aanvaarding gaat het risico naar de besteller over,
voor zover hij het risico al niet zou dragen volgens § 3,
alinea 1.
§ 13 Verjaringsbegin bij arbeidsprestaties
Als een aanvaarding is overeengekomen, begint de
verjaringstermijn voor schadeclaims wegens gebreken aan
arbeidsprestaties, alsook voor claims uit hoofde van onze
aansprakelijkheid
voor
schadevergoeding,
bij
de
aanvaarding van de prestatie. Voor zover het gaat om
verschillende onafhankelijk te aanvaarden arbeidsprestaties
begint de verjaringstermijn m.b.t. deze gedeeltelijke
prestaties bij de aanvaarding ervan.
§ 14 Industriële octrooirechten, auteursrechten
(1) Met de uitvoering van onze leveringen en prestaties is in
principe geen overdracht van exploitatierechten m.b.t. aan
ons toekomende industriële octrooirechten of auteursrechten

(4) In geval van overtredingen van octrooirechten hebben
wij het recht om, naar eigen goeddunken, de vereiste
octrooirechten binnen een passende termijn trachten te
verkrijgen of aan de besteller een toelaatbaar alternatief te
bezorgen.
§ 15 Geheimhouding
(1) De partijen zullen vertrouwelijke informatie, meer
bepaald toegankelijk gemaakte stalen, kostenramingen,
tekeningen,
documenten,
bedrijfsplannen,
persoonsgegevens, probleemstellingen, gegevens en/of
oplossingen voor problemen en andere knowhow,
ongeacht de inhoud, alsook visueel door het bekijken van
installaties/inrichtingen verkregen informatie (hierna samen
‘informatie’ genoemd) waarvan zij, in het kader van de
zakelijke relatie, bij de andere partij kennis nemen,
gedurende en na afloop van de contractuele relatie
vertrouwelijk behandelen, meer bepaald niet aan derden
doorgeven of onbevoegd voor eigen bedrijfsdoeleinden
gebruiken. Dit geldt dienovereenkomstig voor de afsluiting
en de inhoud van dit contract. De partijen zullen deze
verplichting ook opleggen aan hun medewerkers.
(2) Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie
die:
- al buiten de contractuele relatie door de andere
partij gekend was;
- rechtmatig bij derden verworven werd;
- algemeen bekend was of wordt;
- door de bekendmakende partij vrijgegeven
wordt;
De geheimhoudingsplicht voor technische informatie loopt
5 jaar na de beëindiging van de contractuele relatie ten
einde.
(3) Na de beëindiging van deze contractuele relatie
moeten de partijen alle documenten en informatie die aan
de geheimhoudingsplicht onderworpen zijn, uit eigen
beweging teruggegeven of op verzoek van de
bekendmakende partij vernietigen en daarvan het bewijs
leveren.
(4) De partijen leven de voorschriften van de wet op de
gegevensbescherming na, meer bepaald wanneer hen
toegang wordt verleend tot het bedrijf of tot hard- en
software van de andere partij. Ze garanderen dat hun
plaatsvervangers deze bepalingen eveneens zullen
naleven; meer bepaald verbinden ze zich, vóór aanvang
van hun activiteit, tot de geheimhouding van gegevens. De
partijen beogen geen verwerking of gebruik van
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persoonsgegevens in opdracht van de andere partij. Veeleer
vindt een overdracht van persoonsgegevens alleen bij wijze
van uitzondering plaats als bijkomend gevolg van de
contractuele
prestaties
van
de
partijen.
De
persoonsgegevens worden door de partijen behandeld in
overeenstemming met de gegevensbeschermingsrechtelijke
bepalingen.
§ 16. Bevoegde rechtbank, keuze van recht
(1) Als de besteller een handelaar is, is de rechtbank van
Leuven, België, bevoegd; als wij klachten indienen, geldt
ook de algemene bevoegde rechtbank van de besteller.
(2) Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de besteller en ons
geldt het Belgische recht.
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