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Bij iedere bestelling worden de hierna volgende voorwaarden en bedingen geacht volledig aanvaard
te zijn. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op gebeurlijke aankoopvoorwaarden van de
koper. Andere voorwaarden zullen slechts tegenstelbaar zijn indien zij door IMCD Benelux N.V.
schriftelijk werden aanvaard.
Artikel 1

Offertes
Alle aanbiedingen van IMCD Benelux N.V., in welke vorm ook gedaan, met betrekking
tot de prijs, de hoeveelheid, de leveringstermijn en de leveringsmogelijkheid zijn
vrijblijvend.
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Prijzen
De goederen worden aangerekend aan de prijs die geldt op de dag van de verzending,
behalve wanneer een vaste prijs werd overeengekomen gedurende een welbepaalde
periode.
Een eventuele verhoging van de accijnzen of taksen, van de lonen, sociale lasten,
wisselkoersen en grondstofprijzen, toegepast tussen de datum van bestelling en de
datum van uitvoering is ten laste van de koper. In dit geval wordt de definitieve prijs
bevestigd op het ogenblik van de uitvoering.
De weegschaal van IMCD Benelux N.V. is maatgevend, tenzij de koper de goederen
op zijn kosten in een erkend weegstation laat wegen.
De aanvaarde gewichtsverschillen kunnen maximum 10% bedragen. De koper verklaart
zich bereid het werkelijk ontvangen gewicht te betalen.
De toeslag voor een spoedzending is voor rekening van de koper.
Leveringstermijn en -plaats
De levering geschiedt af magazijn, op het ogenblik dat de goederen beschikbaar zijn
(overeenkomstig de laatste versie van de Incoterms).
De levering zal plaatsvinden overeenkomstig de laatste versie van de Incoterms. Bij
conflict tussen deze algemene verkoopvoorwaarden en de Incoterms, zullen de
Incoterms prevaleren.
Monsters, individuele analyses alsook de analysebladen die aan de koper worden
overhandigd, hebben slechts een indicatieve waarde.
De opgegeven leveringstermijn geldt slechts als indicatie.
In geval van een eventuele vertraging bij de levering, kan de koper geen aanspraak
maken op schadevergoeding, noch op het recht om de overeenkomst te verbreken.
Gevallen van overmacht zoals ernstige vorst, stakingen, bedrijfsonderbrekingen wegens
technische stoornissen die de normale arbeid in onze installaties of in die van onze
leveranciers hinderen, late of gebrekkige levering van leveranciers en andere
gebeurtenissen buiten de wil om van IMCD Benelux N.V., geven IMCD Benelux N.V. het
recht om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.

Artikel 4
4.1.

Risico-overdracht
Het risico verbonden aan de gekochte goederen gaat over op de koper op het moment
van de levering. Het tijdstip van levering is het moment dat de gekochte goederen op de
plaats van levering toekomen, zelfs wanneer de koper de levering niet aanvaardt. Voor
levering af fabriek, is het tijdstip van de levering het moment waarop IMCD Benelux N.V.
de koper meldt dat de gekochte goederen klaar zijn om te worden opgehaald.

Artikel 5
5.1.

Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen die door ons worden geleverd blijven, zelfs indien ze bewerkt worden,
onze eigendom tot volledige afbetaling van al onze schuldvorderingen, inclusief
intresten en kosten alsmede een eventueel saldo in ons voordeel uit hoofde van eerdere
transacties. De goederen kunnen derhalve door IMCD Benelux N.V. gedurende de
ganse periode van eigendomsvoorbehoud te allen tijde teruggevorderd worden.
Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, beschikt de koper niet over het
recht om de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden.
De koper houdt de geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud bij met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van IMCD Benelux N.V. De koper zal deze
goederen verzekeren tegen schade en diefstal.
In geval van verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen,
handelt de koper voor IMCD Benelux N.V. Het eigendomsvoorbehoud van IMCD
Benelux N.V. strekt zich dus uit op de door de verwerking ontstane goederen.
De koper kan evenwel over de goederen beschikken onder voorbehoud van voldoende
garantie. In geval van levering van goederen verbindt de koper zich ertoe de
tegenwaarde van de door ons geleverde goederen “in contanten” in bezit te houden
gedurende de ganse termijn van het eigendomsvoorbehoud.
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Klachten
De juistheid van de levering moet bij ontvangst worden gecontroleerd door de koper.
Fouten in de levering moeten op de leveringsbon worden vermeld en schriftelijk aan
IMCD Benelux N.V. worden bevestigd binnen de 24 uren.
Andere klachten moeten onmiddellijk en uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen
per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van IMCD Benelux N.V.
gericht worden. IMCD Benelux N.V. kan hoogstens gehouden zijn tot vervanging van de
niet- conform geleverde goederen.
Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper.
Verpakking en inhoud van de niet-conform geleverde goederen moeten door de koper
bewaard worden om te worden onderzocht door of terug te geven aan IMCD Benelux
N.V.
De geleverde goederen kunnen slechts worden teruggestuurd na voorafgaande
schriftelijke machtiging en verzend- of andere instructies van IMCD Benelux N.V., en
binnen een termijn van 8 dagen. Totdat de goederen weer veilig zijn overgedragen aan
IMCD Benelux N.V.,blijven zij voor rekening en risico van de koper. Als de goederen
worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van IMCD Benelux
N.V., dan zal de verzending en de opslag na hun terugkeer voor rekening en risico van
de koper zijn.
Een klacht ontlast de koper niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 7 Betalingen
7.1.
Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van
IMCD Benelux N.V.
7.2.
Betaling door middel van een wisselbrief maakt geen schuldvernieuwing uit.
7.3.
Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswege
en zonder aanmaning een verwijlintrest op van 1% per maand. Daarenboven zal de
schuldenaar, bij toepassing van artikel 1147 B.W., gehouden zijn tot een conventionele
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schadevergoeding welke forfaitair en onherleidbaar wordt vastgesteld op 10% van het
openstaande saldo met een minimum van €124 per factuur.
IMCD Benelux N.V. behoudt zich het recht voor, in geval van niet-betaling van één of
meerdere facturen op de vervaldag, of wanneer de koper ophoudt kredietwaardig te zijn,
alle leveringen op te schorten en de nog uit te voeren overeenkomsten te verbreken ten
nadele van de koper. De koper zal hiervoor geen aanspraak kunnen maken op enige
schadevergoeding.
In geval van wanbetaling van één of meerdere facturen worden alle, zelfs niet-vervallen
facturen, onmiddellijk opeisbaar.
Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard indien zij niet binnen de acht dagen
werden geprotesteerd.

Artikel 8
8.1.

Waarborg
IMCD Benelux N.V. waarborgt dat de verkochte goederen aan de koper op het moment
van de levering voldoen aan de specificaties zoals die door IMCD Benelux N.V. aan de
koper werden meegedeeld voor zulke goederen. Deze waarborg vervalt indien de koper
in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen in het kader van de overeenkomst en/of
deze algemene verkoopsvoorwaarden. Het inroepen van de waarborg zal de koper niet
ontslaan van zijn verplichtingen in het kader van de overeenkomst. In geval van een
schending van de waarborg, is de koper beperkt tot het instellen van een vordering tot
naleving van de overeenkomst door IMCD Benelux N.V.

Artikel 9
9.1.

Garantie
De garantie voor verborgen verbreken van de goederen is beperkt tot de vervanging. De
vergoeding van de bewezen schade van de koper kan in geen geval hoger zijn dat het
bedrag van onze verkoopprijs van de gebruikte goederen.
De garantie voor de goederen is beperkt tot die welke door de leverancier wordt
verstrekt. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van de kosten kan
worden gevorderd van IMCD Benelux N.V.
IMCD Benelux N.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die werd geleden door de
koper. De garantie vervalt van rechtswege indien de koper aan de goederen zelf
veranderingen aanbrengt, of deze laat aanbrengen door derden zonder schriftelijke
toestemming van IMCD Benelux N.V. Hetzelfde geldt indien wordt vastgesteld dat de
controle en de bewerking van de goederen niet is uitgevoerd in overeenstemming met
de voorschriften van de leverancier en/of IMCD Benelux N.V. of dat de goederen niet
zijn gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen of de gegeven
instructies.
Als chemisch en technisch advies, plannen en schema’s zijn verstrekt aan de koper,
schriftelijk hetzij mondeling, gaat IMCD Benelux N.V. slechts uit van een
inspanningsverbintenis, zonder enig resultaat te garanderen. Dergelijke adviezen zijn
alleen als richtlijn bedoeld waarvoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard door
IMCD Benelux N.V. De koper moet de goederen zelf uitproberen.
IMCD Benelux N.V. staat niet in voor de volledigheid en juistheid van de informatie die
wordt ontvangen van de eigen leverancier en aan de koper wordt gegeven en zal niet
aansprakelijk zijn voor enige schade - van welke aard en in welke vorm dan ook – die
werd opgelopen als een gevolg van de onvolledigheid of van de onjuistheid van deze
informatie.
Indien de koper doorverkoopt zonder verwerking, handelt hij op eigen risico en zonder
garantie op continuïteit. Aanspraken van derden voor welke reden dan ook in verband
met de vergoeding van schade met betrekking tot de door IMCD Benelux N.V. geleverde
goederen, moeten worden vergoed door de koper.
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Artikel 10
10.1.

10.2.

Stockage
IMCD Benelux N.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan goederen die
opgeslagen zijn voor de koper vanaf het moment dat ze ter beschikking werden gesteld
van de koper.
Indien de goederen, nadat ze ter beschikking werden gesteld, langer dan een maand
opgeslagen blijven in ons magazijn, zal IMCD Benelux N.V. gerechtigd zijn om de
goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper en dit wordt aangerekend
aan de klant.

Artikel 11
11.1.

Intellectuele eigendom
De overeenkomst houdt geen overdracht of licentie in van enig intellectueel
eigendomsrecht aan de koper. De koper is niet bevoegd zijn eigen of andere goederen
onder een productnaam of handelsmerk van IMCD Benelux N.V. te verkopen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 12
12.1.

Naleving van wet- en regelgeving
De koper dient te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot antiomkoping en anti-corruptie, wetten met betrekking tot uitvoercontrole, douane
regelgeving en elke verplichting die hij kan hebben overeenkomstig de REACH
verordening.
De koper moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen bij de nakoming
van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op een wijze die in
overeenstemming is met de IMCD gedragscode. De koper bevestigt de IMCD
gedragscode, die beschikbaar is op de website www.imcdgroup.com, te hebben gelezen
en aanvaard. De koper ziet er op toe dat derden in de productieketen aan wie de
goederen van IMCD Benelux N.V. zullen worden verstrekt, dezelfde verplichtingen
hebben zoals uiteengezet in de IMCD gedragscode.
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Artikel 13
13.1.

13.2.

Schorsing en beëindiging
IMCD Benelux N.V. kan de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opschorten, dan wel geheel of gedeeltelijk de overeenkomst
beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder enige verplichting
tot schadevergoeding, in het geval dat (er een redelijke verwachting is dat):
a) de koper er wezenlijk niet in slaagt een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
na te komen, zoals de verplichting om op tijd en volledig te betalen;
b) beslag wordt gelegd bij de koper;
c) de koper een opschorting van betaling wordt verleend;
d) een verzoekschrift is ingediend tot dagvaarding in faling van de koper, of de koper
failliet is verklaard;
e) de koper een betalingsregeling heeft gemaakt met een of meerdere schuldeisers;
f) de koper sterft of onder voorlopige bewindvoerder of curatele is gesteld;
g) het bedrijf van de koper wordt verkocht of ontbonden.
Indien een van de situaties zoals beschreven in Artikel 13.1 zich voordoet, worden alle
bedragen die de koper verschuldigd is aan IMCD Benelux N.V., volledig en onmiddellijk
opeisbaar, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

13.3.

De koper kan haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst,
om welke redenen dan ook, niet opschorten.

Artikel 14
14.1.

Nietigheden
Wanneer een clausule of een bepaling van de overeenkomst nietig wordt verklaard, zal
deze nietigheid geen invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules en
bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 15
15.1.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst en op alle nietcontractuele verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, met
inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden voor de
rechtbank van Mechelen gebracht.
IMCD Benelux N.V. kan er ook voor opteren om het geschil te laten beslechten via
arbitrage overeenkomstig de regels van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en
Mediatie.
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Artikel 16
16.1.

Interpretatie
Bij interpretatieverschillen tussen de diverse teksten wordt voorrang gegeven aan de
Nederlandstalige tekst. De Engelse of Franse vertaling van deze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
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