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Artikel 1
ALGEMEEN
1.1
Begrippen:
Overeenkomst:

iedere overeenkomst en/of rechtshandeling tussen IMCD en de
Koper in verband met het door de Koper kopen van producten van
IMCD.
IMCD:
IMCD Benelux B.V., gevestigd aan het Wilhelminaplein 32, 11e
verdieping, te Rotterdam.
de Koper:
iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Overeenkomst
met IMCD wenst te sluiten, sluit of heeft gesloten, alsmede iedere
rechtspersoon of natuurlijk persoon aan welke of wie IMCD
producten levert of heeft geleverd.
REACH:
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en
de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen, inclusief recente wijzigingen.
Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van IMCD.
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van
toepassing op alle offertes en prijsopgaven van IMCD, op de Overeenkomst en op alle
(rechts)handelingen tussen IMCD en de Koper.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
Toepasselijkheid van door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden of enige andere
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds beslissend en prevaleert bij botsing
boven alle vertalingen daarvan.
De tekst van de Overeenkomst prevaleert bij strijdigheid boven deze Algemene
Voorwaarden.

Artikel 2
AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
2.1
Alle door IMCD uitgebrachte offertes en gedane prijsopgaven en prijsvoorstellen zijn te allen tijde
vrijblijvend en kunnen op elk moment worden aangepast of ingetrokken, ongeacht of een termijn
voor aanvaarding is opgenomen.
2.2
Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn slechts bindend als deze door
daartoe bevoegde personen van IMCD zijn gedaan.
2.3
Getoonde of verstrekte monsters en modellen gelden slechts als aanduiding, zonder dat de
producten daaraan hoeven te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van
opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gelden niet als tekortkomingen.
De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.
2.4
IMCD is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Koper zekerheid te
eisen voor de nakoming van een of meer van diens verplichtingen onder een Overeenkomst.
De zekerheid wordt gesteld op de door IMCD bepaalde wijze.
2.5
Indien de Koper niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende eis op de door IMCD
bepaalde wijze zekerheid heeft gesteld, zijn alle vorderingen van IMCD op de Koper in hun
geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
Artikel 3
LEVERING
3.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen is de levering af fabriek
(Incoterms EXW).
3.2
Levering vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de meest recente versie van de
Incoterms. In geval van strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met de Incoterms
prevaleren de Incoterms.
3.3
Het aan de gekochte producten klevende risico gaat op het moment van levering over op de
Koper. Het moment van levering is het moment waarop de gekochte producten op de plaats
van levering aankomen, ook als de Koper de levering niet aanvaardt. Voor levering af fabriek
is het moment van levering het moment waarop IMCD de Koper bericht dat de gekochte
producten gereed zijn om te worden afgehaald.
3.4
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeengekomen is de aangegeven en
overeengekomen leveringstermijn geen fatale termijn. Het enkele verstrijken van de
leveringstermijn levert geen contractbreuk op en leidt niet tot verzuim of enige
aansprakelijkheid jegens de Koper en geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te
ontbinden.
3.5
Indien een leveringstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke
leveringstermijn.
3.6
IMCD heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds
gerechtigd is afzonderlijk te factureren.
3.7
Indien de Koper de levering niet aanvaardt of, in het geval van levering af fabriek, de
producten niet binnen zeven dagen na levering afhaalt en/of deze niet afhaalt op de door
IMCD bepaalde wijze, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is IMCD in ieder
geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. IMCD is alsdan, onverminderd haar
overige uit de wet voortvloeiende bevoegdheden, tevens gerechtigd de te leveren producten
voor rekening en risico van de Koper op te slaan; alle hieruit voortvloeiende kosten,
waaronder begrepen stijging van rechten, heffingen, premies en dergelijke, zijn voor rekening
van de Koper.
3.8
Indien zich een situatie voordoet als bepaald in artikel 3.7 en de Koper nadien, ondanks een
hem door IMCD gestelde redelijke termijn, nog steeds niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk
afneemt, zal IMCD van al haar verplichtingen zijn bevrijd. In dat geval mag IMCD de te
restitueren koopprijs (indien betaald) verrekenen met de gemaakte kosten van opslag en
eventueel waardeverlies van de producten sinds de levering.
Artikel 4
PRIJZEN
4.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen af-fabriek. Alle prijzen
luiden exclusief BTW, kosten van vervoer en/of verzending, andere in verband met de
levering te maken kosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of
belastingen.
4.2
IMCD is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien
verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien de
kostprijsbepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de
overeenkomst en vóór aflevering zijn gewijzigd. Dergelijke prijsaanpassingen geven de Koper
niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Onder kostenbepalende factoren wordt, niet
limitatief, verstaan: grondstofprijzen, arbeidskosten, sociale verzekeringskosten, belastingen
(met inbegrip van BTW en andere overheidsheffingen), in- en uitvoerheffingen en
wisselkoersen.
Artikel 5
TRANSPORTMATERIAAL EN EMBALLAGE
5.1
Tenzij anders overeengekomen, blijft door IMCD ter beschikking gestelde
leenemballage te allen tijde eigendom van IMCD en dient na gebruik in perfecte staat aan
IMCD te worden geretourneerd. Bij gebreke van een perfecte staat is IMCD niet langer
gehouden leenemballage terug te nemen en wordt het berekende statiegeld ook niet
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5.2

5.3

gecrediteerd. Tevens wordt niet overgegaan tot crediteren van statiegeld, indien
leenemballage wordt geretourneerd, die langer dan 2 jaar bij de Koper in gebruik is
geweest. Uitsluitend als de leenemballage intermediate bulk containers betreft, wordt de
Koper, naast het statiegeld, vanaf 30 dagen na levering een redelijke huur berekend. Deze
huurkosten worden bij retourname in rekening gebracht. IMCD is gerechtigd huurkosten te
verrekenen met het statiegeld.
Belading of vulling van door de Koper ter beschikking gesteld transportmaterieel en/of
emballage is voor rekening en risico van de Koper. Indien IMCD toch aansprakelijk mocht
zijn, dan is het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden onverkort van toepassing.
IMCD is bevoegd te weigeren materieel te beladen en/of emballage te vullen, indien dit niet
voldoet aan de door IMCD gestelde redelijke veiligheidseisen. In dat geval is IMCD niet
aansprakelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit een mogelijk ontstane vertraging.
Onder kosten zijn tevens begrepen de kosten als bedoeld in artikel 3.7.

Artikel 6
RETOURZENDING, KLACHTEN EN GARANTIE
6.1
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is IMCD niet verplicht een
retourzending van de Koper te accepteren. Indien retourzending zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van IMCD plaatsvindt, geschiedt zowel de verzending als de
opslag na aankomst voor rekening en risico van de Koper.
6.2
Het risico van retour gezonden producten blijft berusten bij de Koper totdat IMCD schriftelijk de
retourzending en de retour gezonden producten heeft aanvaard, aan welke aanvaarding
IMCD voorwaarden kan verbinden.
6.3
De Koper is zelf verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van conformiteitscontrole bij
aflevering van de producten. Klachten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de levering te
worden ingediend met opgave van de redenen van de klacht en zo mogelijk gestaafd door
bewijzen, bij gebreke waarvan de Koper wordt geacht de hoeveelheid en kwaliteit van de
producten te hebben aanvaard en de Koper elke tegen IMCD ingestelde vordering met
betrekking tot gebreken in de geleverde producten verliest, met inachtneming van het in
artikel 7 bepaalde ten aanzien van garantie.
6.4
Klachten betreffende producten die na levering reeds op enige wijze zijn bewerkt c.q. verwerkt,
worden niet geaccepteerd.
6.5
Het indienen van een klacht ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
6.6
Indien een klacht tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is ingediend en IMCD
redelijkerwijs van mening is dat de klacht gerechtvaardigd is, zal IMCD de keuze hebben
hetzij het ontbrekende te leveren, hetzij de niet-deugdelijk gebleken producten kosteloos
nieuw te leveren, danwel een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de
genoemde prestaties zal IMCD terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot
geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen producten worden
eigendom van IMCD.
6.7
Garantie op door derden toegeleverde producten kan nooit verder strekken dan de garantie die
aan IMCD wordt verleend door de fabrikant c.q. importeur van die producten.
6.8
Alle vorderingen uit hoofde van dit artikel 6 vervallen in ieder geval door verloop van drie
maanden na het moment van levering.
Artikel 7
GARANTIE
IMCD garandeert dat de aan de Koper verkochte producten op het moment van levering voldoen aan
de door IMCD aan de Koper opgegeven specificaties voor de betreffende producten. IMCD geeft
geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig
bepaald doel van de producten. Deze garantie vervalt indien de Koper verzuimt zijn verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden na te komen. Een beroep op de
garantie ontslaat de Koper niet van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of deze
Algemene Voorwaarden. In geval van een schending van de garantie kan de Koper van IMCD alleen
nakoming van de Overeenkomst eisen.
Artikel 8
AANSPRAKELIJKHEID
8.1
IMCD is niet aansprakelijk voor de door de Koper geleden schade, ongeacht of deze schade
een gevolg is van een tekortkoming van IMCD in de nakoming van haar verplichtingen op
grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden (waaronder de
garantieverplichting van artikel 7), of van ander handelen of nalaten van IMCD zelf en/of van
op aanwijzing van IMCD handelende anderen, tenzij de Koper aantoont dat de schade het
gevolg is van bewuste roekeloosheid aan de kant van, uitsluitend, IMCD’s management.
8.2
IMCD is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder
begrepen gevolgschade, winstderving en door de Koper of een derde geleden immateriële
schade als gevolg van een tekortkoming van IMCD of van een persoon voor wie IMCD
volgens de wet aansprakelijk is, in de nakoming van de Overeenkomst.
8.3
IMCD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm ook, die ontstaat
nadat de door IMCD geleverde producten zijn bewerkt en/of verwerkt.
8.4
IMCD staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de van haar eigen leverancier
ontvangen informatie en is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en in welke vorm
ook, die ontstaat als gevolg van de onvolledigheid of onjuistheid van die informatie.
8.5
De aansprakelijkheid van IMCD is in ieder geval te allen tijde per gebeurtenis, waarbij
een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het
bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van IMCD in het betreffende geval
wordt uitgekeerd.
8.6
De Koper dient IMCD schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken
van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten, rente en/of
verliezen die voortvloeien uit door IMCD geleverde producten, tenzij en voor zover de Koper
aantoont dat de vordering uitsluitend binnen de verantwoordelijkheid van IMCD valt.
8.7
Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie IMCD zich
bedient bij de uitvoering van de overeenkomst.
8.8
Alle vorderingen tot schadevergoeding vervallen in ieder geval door verloop van drie
maanden na het moment van levering.
Artikel 9
NALEVING VAN DE WET
9.1
De Koper zal alle toepasselijke wetgeving naleven, met inbegrip van onder meer antiomkoping- en anti-corruptiewetgeving, zoals de 2010 Bribery Act in Groot-Brittannië, en
wetgeving met betrekking tot exportcontrole en douaneregelingen zoals (i) regels aangaande
landen waartegen een embargo van kracht is (ii) de beperkingen op de verkoop van
producten aan klanten waarvoor beperkingen bestaan of waaraan niet mag worden geleverd,
en (iii) het regime voor exportcontrole, overdracht, bemiddeling en doorvoer van dual-use
goederen. De Koper gebruikt, verkoopt, vervoert of draagt de van IMCD gekochte producten
niet anderszins over, direct dan wel indirect, aan of via een land, entiteit of persoon waar dit
op grond van nationale en internationale regelgeving niet is toegestaan.
9.2
De Koper voldoet aan alle mogelijke op hem ingevolge REACH rustende verplichtingen en
verstrekt IMCD onverwijld de informatie die in redelijkheid van tijd tot tijd vereist kan zijn in
verband met de naleving van REACH door IMCD. De Koper vergoedt alle kosten van IMCD
in verband met de ingevolge REACH op IMCD rustende verplichtingen voortvloeiend uit het
voorgenomen gebruik van de producten door de Koper. Alle door IMCD verstrekte informatie
en gegevens over de bestanddelen van de producten zijn strikt vertrouwelijk en mogen
alleen door de Koper openbaar worden gemaakt als dit ingevolge REACH is vereist.

9.3

9.4

9.5

Onverminderd het overig bepaalde in dit artikel 9 houdt de Koper zich aan alle toepasselijke
wet- en regelgeving bij de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op
een wijze die in overeenstemming is met de Gedragscode van IMCD. De Gedragscode van
IMCD is beschikbaar op de volgende website: www.imcdgroup.com.
De Koper zorgt ervoor dat voor derden aan wie de producten van IMCD in originele vorm of
als tussen- of eindproduct worden geleverd, dezelfde verplichtingen gelden als in dit artikel 9
vermeld, zodanig dat voor alle derden in de supply chain, tot en met de eindgebruiker,
dezelfde strikte compliance-regels gelden.
De Koper verbindt zich tot vrijwaring en schadeloosstelling van IMCD, haar functionarissen,
werknemers, agenten en vertegenwoordigers tegen en voor alle schade, verliezen,
aansprakelijkheden, boetes en kosten, waaronder redelijke advocaatkosten, als gevolg van
een vordering, vervolging, actie, procedure, eis, uitspraak of schikking voortvloeiend uit de
tekortkoming van de Koper in de naleving van de bepalingen van dit artikel 9.

12.2

12.3

12.4

12.5
Artikel 10 OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING)
10.1 In geval IMCD door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel
uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft IMCD het recht voor de duur
van de overmachttoestand de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat IMCD tot
enige schadevergoeding gehouden is.
10.2 Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, die
het IMCD permanent of tijdelijk onmogelijk maakt de Overeenkomst na te komen waaronder
in ieder geval zijn begrepen het onvermogen tot betalen om welke reden dan ook, stakingen,
bovenmatig ziekteverzuim van personeel, storingen in de productie, transportmoeilijkheden,
brand en andere bedrijfsstoornissen, in-, uit- en doorvoerverboden, niet-tijdige of gebrekkige
aanlevering door toeleveranciers van IMCD en overige buiten de controle van IMCD liggende
gebeurtenissen zoals overstroming, storm, natuur- en/of kernramp, oorlog en/of
oorlogsdreiging, maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen. Daarnaast
zal IMCD zich steeds op overmacht kunnen beroepen indien sprake is van ongeschiktheid
van zaken en/of personen waarvan/van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient.
10.3 Indien IMCD conform het bepaalde in dit artikel 10 de uitvoering van de overeenkomst
opschort, is de Koper verplicht op verzoek van IMCD de eventueel bij de overeenkomst
voorgeschreven Letter(s) of Credit c.q. de conform artikel 2.4 van deze voorwaarden
verlangde zekerheid te verlengen tot aan de nieuwe leveringsdatum.
Artikel 11
BETALING
11.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na
de factuurdatum, zonder korting en/of verrekening, in de op de factuur aangegeven
munteenheid.
11.2
Indien volledige betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is de Koper van
rechtswege in verzuim en een rente ad 10% per jaar verschuldigd over het openstaande
bedrag vanaf de dag van verzuim tot de dag van volledige betaling. Indien de wettelijke
handelsrente meer bedraagt dan 10% bedraagt, is de Koper de wettelijke handelsrente
verschuldigd (krachtens artikel 6:119a BW).
11.3
De Koper voldoet alle daadwerkelijk door IMCD gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, inclusief juridische kosten, die het gevolg zijn van de
tekortkoming van de Koper in de volledige en/of tijdige nakoming van zijn verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst, waarbij in elk geval de Koper aan IMCD voor een dergelijke
tekortkoming ten minste buitengerechtelijke kosten ten hoogte van 15% van het openstaande
bedrag is verschuldigd, met een minimum van EUR 125.
11.4
Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 zijn klachten over de facturering alleen mogelijk
binnen de betalingstermijn. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Het indienen
van een klacht schort de betalingsverplichting van de Koper niet op.
11.5
Betaling strekt allereerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke kosten, de
buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde rente en daarna in volgorde van
ouderdom op de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de
Koper.
11.6
De Koper kan zijn schulden bij IMCD niet verrekenen met vorderingen die hij op IMCD heeft.
Artikel 12
OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en onverminderd het recht om schadevergoeding te
vorderen mag IMCD door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, de nakoming van haar verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden in het
geval dat (er een redelijke verwachting bestaat dat):
a) de Koper wezenlijk in gebreke zal blijven in de nakoming van een van zijn verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst, zoals zijn verplichting op tijd en volledig te betalen;
b) beslag is gelegd onder de Koper;
c) de Koper surseance van betaling is verleend;
d) het faillissement van de Koper is aangevraagd of de Koper failliet is verklaard;
e) de Koper een betalingsregeling met een of meer van zijn crediteuren aangaat;
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f) de Koper overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld; of
g) het bedrijf van de Koper wordt verkocht of ontbonden.
Indien IMCD conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel 12 de uitvoering van de
overeenkomst opschort, is de Koper verplicht op verzoek van IMCD de eventueel bij de
overeenkomst voorgeschreven Letter(s) of Credit c.q. de conform artikel 2.4 van deze
voorwaarden verlangde zekerheid te verlengen tot aan de nieuwe leveringsdatum.
Indien IMCD conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel 12 de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk beëindigt, mag IMCD de door haar geleverde maar niet volledig betaalde
producten als haar eigendom terugvorderen, onder verrekening van reeds betaalde
bedragen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
Indien zich een van de in lid 1 van dit artikel 12 beschreven gevallen voordoet, zijn alle door
de Koper aan IMCD verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar, zonder dat
een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
De Koper mag de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge of in verband met de
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, op welke grond dan ook, niet opschorten.

Artikel 13
EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1
De door IMCD aan de Koper geleverde producten blijven eigendom van IMCD totdat de
Koper alle ingevolge of in verband met de Overeenkomst aan IMCD verschuldigde bedragen,
inclusief rente en kosten, heeft betaald.
13.2
De Koper is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de producten geheel
of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan
overeenkomstig zijn normale bedrijf of een normaal gebruik van de producten.
De Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige
13.3
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van IMCD bewaren en verzekeren tegen schade
en diefstal.
Indien zich een van de in artikel 12.1 beschreven gevallen voordoet, is IMCD gerechtigd de
13.4
producten, die aan haar in eigendom toebehoren, zelf voor rekening van de Koper terug te
(doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Koper werkt volledig mee en verleent
IMCD reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Koper in
gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
Het is de Koper niet toegestaan zich op een retentierecht te beroepen terzake de kosten die
13.5
de bewaring ingevolge artikel 13.3 met zich brengt danwel deze kosten te verrekenen met de
door hem verschuldigde prestaties.
13.6
Indien de Koper van de aan hem door IMCD geleverde producten of van een gedeelte
daarvan een nieuw product maakt, verkrijgt IMCD mede-eigendom en rechten op het nieuwe
product naar evenredigheid van de waarde van de verwerkte of gemengde producten in
relatie tot het nieuwe product. Verder zal de Koper (een deel van) het product voor IMCD
houden en blijft IMCD altijd voor haar deel mede-eigenaar totdat aan alle in artikel 13.1
bedoelde verplichtingen is voldaan.
Artikel 14
INTELLECTUELE EIGENDOM
14.1
De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden behelzen geen overdracht of
licentieverlening van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Koper.
14.2
De Koper garandeert IMCD te allen tijde, en vrijwaart IMCD in dit verband, dat het gebruik
door IMCD van door Koper verstrekte gegevens, specificaties of materiaal niet in strijd is met
wettelijke regelgeving en geen inbreuk maakt op rechten van derden.
Artikel 15 ONGELDIGHEID EN CONVERSIE
Indien een bepaling in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden (in zijn geheel of
gedeeltelijk) onwettig, ongeldig, niet bindend of niet afdwingbaar is of als zodanig wordt verklaard
onder het toepasselijk recht van enig rechtsgebied:
a)
wordt die bepaling, voor zover deze onwettig, ongeldig, niet bindend of niet afdwingbaar is,
geacht geen onderdeel van deze Overeenkomst te vormen zonder dat daarmee de
wettigheid, geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van het resterende deel van de
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt aangetast; en
b)
geldt tussen IMCD en de Koper een wettige, geldige, bindende en afdwingbare bepaling die
voor wat betreft inhoud en doel de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 16
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, met inbegrip van dit artikel 16, alsmede op eventuele niet-contractuele verplichtingen
voortvloeiend uit of verbandhoudend met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. De
toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die
in verband met deze overeenkomst ontstaan, waaronder geschillen betreffende het bestaan en de
geldigheid daarvan, worden afgedaan door middel van arbitrage in overeenstemming met de regels
van het Nederlands Arbitrage Instituut. In dat verband geldt het volgende:
a)
de plaats van arbitrage is Rotterdam.
b)
het arbitraal college beslist in overeenstemming met wettelijke regelgeving.
c)
samenvoeging van arbitrageprocedures op grond van artikel 1046 Rv is niet mogelijk, tenzij
de betreffende procedures uitsluitend worden gevoerd door partijen bij deze overeenkomst.
d)
het Nederlands Arbitrage Instituut mag de uitspraak niet laten publiceren.
IMCD kan een geschil zoals bedoeld in dit artikel 16 ook voorleggen aan de rechtbank Rotterdam.

