VI. Overmacht, wanprestatie
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I. Algemeen
De volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd)
zijn van toepassing op het aanbieden, verkopen en leveren van alle goederen en/of diensten
(hierna "Producten" genoemd) van of namens Wipak Oy of zijn gelieerde ondernemingen in
Wipak Group (hierna "Verkoper" genoemd) aan zijn klanten (hierna "Koper" genoemd) tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Verkoper en Koper. De Koper
aanvaardt de Algemene Voorwaarden door Producten te bestellen en te ontvangen (hierna
"Contract" genoemd). Conflicterende of afwijkende koopvoorwaarden of andere beperkingen
van de Koper worden niet aanvaard, tenzij de Verkoper in elk individueel geval schriftelijk
zijn goedkeuring heeft gegeven.
II. Aanbiedingen/offertes, bestellingen
1. Alle aanbiedingen/offertes van de Verkoper met betrekking tot prijzen, hoeveelheden,
levertijden en beschikbaarheid zijn niet bindend totdat deze door de Verkoper schriftelijk zijn
bevestigd.
2. Bestellingen van de Koper worden bindend voor de Verkoper na de schriftelijke of geprinte
bevestiging van de Verkoper (met eventueel factuur of afleveringsbewijs bijgevoegd).
III. Prijzen
1. De werkelijk geleverde hoeveelheden en/of uitgevoerde diensten worden in rekening
gebracht tegen de prijzen van de Verkoper die gelden op het moment van levering, plus de
wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De prijzen zijn van toepassing op levering
af fabriek.
IV. Betaling
1. De Koper dient elke relevante factuur die door de Verkoper is verzonden met betrekking
tot de Producten te betalen, zonder enige aftrek, uiterlijk dertig (30) dagen na datum van de
factuur, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. Achterstallige betalingen worden
automatisch verhoogd met een rente van 8 procent boven de toepasselijke huidige
basisrentevoet per jaar.
2. Wisselbrieven worden uitsluitend als betaling geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Verkoper. De maximale duur van een wisselbrief is 90 dagen na
factuurdatum. Kortingen, factuurkosten, zegelrechten op wisselbrieven en vergelijkbare
belastingen of heffingen die verschuldigd zijn vanaf 30 dagen na factuurdatum, zijn voor
rekening van de Koper.
3. Indien er gegronde twijfels bestaan over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de
Koper en indien de Koper, ondanks verzoeken daartoe, niet bereid is om bij de levering
gelijktijdig te betalen of om passende zekerheden te leveren voor het voldoen aan zijn
verplichtingen binnen een redelijke termijn, heeft de Verkoper, voor zover hij zelf nog niet
heeft gepresteerd, het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4. Betalingen worden pas geacht te zijn verricht nadat het bedrag op de door de Verkoper
aangewezen rekening op naam van de Verkoper uiteindelijk is bijgeschreven.
5. De Verkoper zal de ontvangen betalingen gebruiken om de oudste verschuldigde
factuurposten plus de opgebouwde vertragingsrente en - kosten in de volgende volgorde af
te lossen: kosten, rente en hoofdvordering.
6. De Koper heeft alleen recht van retentie indien en wanneer zijn tegenvordering wettelijk
is vastgesteld of onbetwist. Hetzelfde geldt voor verrekenbevoegdheden.
V. Levering en verzending
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bevestiging van de Verkoper, zijn alle leveringen
van goederen af productiefaciliteit van de Verkoper. Af-fabriek en alle andere
handelsvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de laatste
editie van Incoterms uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
2. Indien een vaste afleverdatum is overeengekomen, zal de Koper in geval van vertraging
in de levering een redelijke verlenging toestaan. Meestal is dit 4 weken.
3. De levering is behoudens juiste en tijdige leveringen aan de Verkoper door de Koper en
derden.
4. De Verkoper is gerechtigd om te leveren in termijnen, zelfs zonder specifieke
kennisgeving.
5. Retouremballage (zoals trommels met vergrendeling, transportcassettes, stalen kokers,
pallets), die de Koper als zodanig kan herkennen, zullen door de Koper juist worden
behandeld, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dienen onbeschadigd
en schoon zo snel mogelijk te worden geretourneerd naar de Verkoper.
6. Een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper is vereist
om de geproduceerde goederen langer dan één dag na het gereedkomen van de producten
voor levering op het bedrijfsterrein van de Verkoper op te slaan.

Overmacht van welke aard dan ook, onvoorziene operationele onderbrekingen,
belemmeringen bij vervoer of scheepvaart, brandschade, overstromingen, onvoorziene
tekorten aan arbeidskrachten, energie, grondstoffen of hulpmaterialen, stakingen,
uitsluitingen en andere industriële acties, overheidsopdrachten of andere obstakels die
buiten de macht van de partij met de verplichting tot leveren en die een onredelijke belasting
voor productie, verzending, aanvaarding van levering of consumptie vermindert, vertraagt,
verhindert of veroorzaakt, ontslaat de betrokken partij van de verplichting om de levering af
te leveren of af te nemen voor de duur en omvang van de verstoring. Indien, als gevolg van
de storing, de levering en/of aanvaarding van de levering met meer dan 8 weken wordt
vertraagd, hebben beide partijen het recht om het contract te annuleren. Als de
leveringsbronnen van de Verkoper geheel of gedeeltelijk ophouden te bestaan, is de
Verkoper niet verplicht om van andere sub-leveranciers voorraden aan te leggen. In dit geval
heeft de Verkoper het recht de beschikbare hoeveelheden goederen te verdelen, rekening
houdend met zijn eigen vereisten.
VII. Eigendomsvoorbehoud
1. De goederen gaan niet in eigendom van de Koper over totdat hij al zijn bestaande en
toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit zijnzakelijke relaties met de Verkoper heeft
vervuld, met inbegrip van subsidiaire vorderingen, schadevorderingen en het honoreren van
chequesen wisselbrieven. Het eigendomsvoorbehoud blijft inwerking, zelfs als individuele
vorderingen van de Verkoper worden geboekt op eenlopende rekening en het saldo is
aangevuld en geaccepteerd.
2. In het geval dat de Koper in gebreke is gebleven met het vervullen van zijn verplichtingen
jegens de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om de teruggave van de gereserveerde
goederen te eisen zonder verlenging toe te staan en zonder ontbinding van het contract. Het
aanvaarden van de geretourneerde goederen door de Verkoper levert uitsluitend ontbinding
van de overeenkomst op, indien de Verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld.
3. In geval dat de gereserveerde goederen zijn verwerkt, wordt de Koper geacht namens de
Verkoper te handelen, zonder dat daaruit einige vordering voortvloeit jegens de Verkoper
wegens de verwerking. Daarom dekt het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper ook de
producten die het gevolg zijn van de verwerking. Als de gereserveerde goederen samen met
goederen die eigendom zijn van derden worden verwerkt, of als de gereserveerde goederen
zijn samengesteld, gemengd of gecombineerd met goederen die eigendom zijn van derden,
zal de Verkoper mede-eigendom verkrijgen in de resulterende producten naar rato van de
factuurwaarde van de gereserveerde goederen in verhouding tot de factuurwaarde van de
goederen van derden. Als de gereserveerde goederen worden samengesteld, gemengd of
gecombineerd met een hoofdartikel van de Koper, zal de Koper hierbij zijn eigendom van
het nieuwe object overdragen aan de Verkoper.
4. De Koper is verplicht de gereserveerde goederen voor eigen rekening, namens de
Verkoper in bewaring te nemen, te onderhouden en te repareren, alsmede voor eigen
rekening te verzekeren tegen verlies of schade binnen het bereik dat kan worden verwacht
van een behoedzaam ondernemer. De Koper zal hierbij alle vorderingen die voortkomen uit
de verzekeringspolissen, op voorhand overdragen aan de Verkoper.
5. Op voorwaarde dat de Koper naar behoren zijn verplichtingen jegens de Verkoper nakomt,
heeft de Koper het recht over de gereserveerde goederen te beschikken in het kader van de
normale bedrijfsvoering; dit is echter niet van toepassing indien, en voor zover de Koper en
zijn klanten een niet-overdraagbaarheidsbeding met betrekking tot de koopprijsvordering zijn
overeengekomen. De Koper is niet bevoegd om te verpanden, het eigendom over te dragen
tot zekerheid of enigerlei lasten te doen gelden. Bij doorverkoop zal de Koper de
eigendomsoverdracht afhankelijk maken van de volledige betaling van de goederen door
zijn klanten.
6. De Koper wijst hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop van de
gereserveerde goederen, tezamen met enige en alle subsidiaire rechten en
zekerheidsrechten, inclusief wisselbrieven en cheques, toe aan de Verkoper om onderpand
te bieden voor alle claims die voortvloeien uit de zakelijke relatie voor de Verkoper jegens
de Koper. Als gereserveerde goederen samen met andere artikelen worden verkocht tegen
een totale prijs, wordt de opdracht beperkt tot de pro rata-som van de factuur van de
Verkoper voor de gezamenlijk verkochte gereserveerde goederen. Indien goederen worden
verkocht waarbij de Verkoper beschikt over mede-eigendomsrecht in overeenstemming met
bovenstaande artikel 3, is de overdracht beperkt tot dat deel van de claim dat overeenkomt
met het aandeel van de Verkoper in medeeigendom. Als de Koper de gereserveerde
goederen gebruikt voor het verwerken of afwerken van voorwerpen die eigendom zijn van
een derde in ruil voor een vergoeding, zal de Koper hierbij zijn vergoedingsclaim jegens deze
derde partij aan de Verkoper overdragen voor het bovengenoemde doel tot zekerheid. Mits
de koper tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij zelf gerechtigd om de
vorderingen te innen voor wederverkoop of afwerking. De Koper is niet bevoegd om enige
andere opdrachten te verpanden of uit te voeren.
7. Indien naar het oordeel van de Verkoper de realisatie van zijn vorderingen in het gedrang
komt, zal de Koper op verzoek zijn klanten op de hoogte brengen van de opdracht en de
Verkoper alle nodige informatie en documentatie verstrekken. De koper zal de verkoper
onverwijld op de hoogte stellen van elke beslaglegging door derden op de voorbehouden
goederen en toegewezen claims.
8. Indien de waarde van zekerheden waarop de Verkoper recht heeft meer dan 20%
bedragen van de vorderingen van de Verkoper jegens de Koper waarvoor zekerheid dient
te worden verstrekt, zal de Verkoper op verzoek van de Koper verplicht zijn in dat opzicht de
zekerheden vrij te geven. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij de Verkoper.
VIII. Wijziging van bestelling

1. Bevestigde bestellingen zijn bindend voor zowel de Koper als de Verkoper.
Wijzigingsverzoeken van de Koper aan de inhoud of voorwaarden, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot materiaal, service, levering en betaling gerelateerde artikelen van een
bevestigde bestelling, zijn onderworpen aan acceptatie door de Verkoper. Wijzigingen
worden niet later dan 21 dagen voor de geplande verzenddatum af fabriek geaccepteerd.
Alle verzochte wijzigingen van de inhoud of voorwaarden van een bevestigde bestelling zijn
onderworpen aan alle inhoud en voorwaarden van de volledige bestelling die moet worden
herzien.
2. In het geval een verzochte wijziging aan de bevestigde bestelling wordt doorgevoerd, is
de Verkoper gerechtigd de Koper alle kosten in rekening te brengen die door een dergelijke
wijziging worden veroorzaakt. Alle gemaakte kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
kosten van werkkapitaal, financiering en re-arrangementen van productie en logistiek,
veroorzaakt door de wijzigingen, worden de Koper in rekening gebracht.
IX. Gedrukte artikelen (films), productie door derden
1. De Verkoper staat er niet voor in dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het
werkterrein van de Koper in acht worden genomen met betrekking tot de
etikettering/markering en behandeling van de goederen, noch staat de Verkoper er voor in
dat bestellingen die zijn uitgevoerd om te voldoen aan de eisen en specificaties van de
Koper, geen afbreuk doen aan de rechten van derden. De verzoeken en specificaties van
de Koper worden in acht genomen zonder verplichting tot verificatie. Mocht een derde partij
een claim jegens de Verkoper doen gelden met betrekking tot beschermende rechten, die
gerelateerd zijn aan de uitvoering van eenbestelling, dient de Koper de Verkoper te
compenseren voor eventuele nadelen, berokkend aan de Verkoper door een dergelijke
claim.
2. Kopie dat door de koper wordt aangeleverd of bevestigd als gereed voor de pers, is
bepalend voor de uitvoering van drukwerk. Industrieel gebruikelijke kleine variaties (met
inbegrip van registerafwijkingen) zijn aanvaardbaar.
3. Ontwerpen of andere door de Verkoper geproduceerde kopieën en gereedschappen
blijven haar eigendom en mogen alleen in het kader van de handel met de Verkoper worden
gebruikt, zelfs in het gebruikelijke geval dat de Koper de kosten deelt.
4. De verkoper bewaart het laatste artwork, de matrixen en drukrollen gedurende tenminste
twee jaar nadat deze voor het laatst werden gebruikt. Diepdrukcilinders kunnen 12 maanden
nadat ze voor het laatst zijn gebruikt worden gewist, zelfs zonder specifieke kennisgeving
daarvan.
5. Wipak behoudt zich het recht voor om, in bijzondere gevallen, gedeeltelijke
productiestappen te laten uitvoeren door leveranciers binnen of buiten de Wipak Group die
worden gecontroleerd. Dit omvat ook de uitbesteding van productieprocessen en -formules.
X. Schadevergoeding
1. Aanspraken op schadevergoeding - met inbegrip van niet-contractuele vorderingen - van
de Koper zijn, in geval van een geringe veronachtzaming van de plicht door de Verkoper,
het uitvoerend personeel van de Verkoper of andere personen die bij de uitvoering van de
taken van de Verkoper zijn betrokken uitgesloten, tenzij de veronachtzaamde plicht in
kwestie van wezenlijk belang is voor het bereiken van het doel van het contract.
2. Met uitzondering van directe productschade, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt
door een defect Product, is het maximumbedrag van de schadevergoeding dat in elk geval
kan worden teruggevorderd, hetzij als gevolg van schending van het Contract of van
statuten, beperkt tot de gefactureerde prijs voor de Producten met betrekking tot de schade
die wordt geclaimd. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade,
gevolgschade, bijzondere schade, schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, of voor
winstderving, inkomstenderving, verlies van goodwill of anderszins, in verband met of
voortvloeiend uit dit Contract. De Verkoper is alleen aansprakelijk voor indirecte schade,
gevolgschade, of onvoorziene schade op het moment van het sluiten van de overeenkomst,
indien de Verkoper of een lid van het uitvoerend personeel van de Verkoper zijn plichten
grovelijk heeft veronachtzaamd.
3. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op lichamelijk
letsel of gezondheidsschade. Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen blijven
onverminderd van kracht.

< 5.000 M2 +/-40% voor een twee lagen laminaat;+/- 50% voor een drie of vier lagen
laminaat.
De kwaliteit van de goederen heeft uitsluitend betrekking op de kwaliteit, gradatie en
eigenschappen die worden beschreven in de productomschrijvingen, specificaties en
etiketten van de Verkoper.
2. Bij aflevering en uiterlijk voordat de producten in gebruik worden genomen, is de Koper
verplicht de Producten op de juiste manier te testen. Klachten of reclamaties met betrekking
tot gebreken dienen schriftelijk te worden ingediend met vermelding van de reden en
tegelijkertijd dienen materiaalmonsters ten behoeve van het onderzoek van de klacht
alsmede het originele Wipak-etiket te worden teruggestuurd. De klachten of reclamaties
dienen onverwijld bij de Verkoper te worden ingediend.
3. In geval van verborgen gebreken dient de schriftelijke klacht onverwijld bij ontdekking van
het gebrek te worden ingediend, uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de goederen;
de verjaringstermijnen blijven onverminderd van kracht. De bewijslast in het geval van een
verborgen gebrek, ligt bij de Koper.
4. De Verkoper heeft recht op inzage en onderzoek van de goederen, ook onder feitelijke
werkomstandigheden.
5. Goederen onder voorbehoud van reclamatie zullen niet worden geretourneerd, tenzij de
Verkoper zijn uitdrukkelijke toestemming daartoe heeft gegeven. Het retourneren van de
goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper ontslaat de Koper
niet van de verplichting om de goederen te betalen.
6. Gebruikte of verwerkte/geconverteerde goederen worden geacht door de Koper te zijn
aanvaard.
XII. Rechten van de Koper met betrekking tot gebreken
1. De garantieclaims van de Koper zijn beperkt tot de aanspraak op latere vervulling. Als de
latere vervulling van de Verkoper te kort schiet, kan de Koper - binnen de wettelijke
bepalingen - de koopprijs verlagen of naar eigen goeddunken het contract ontbinden.
Schadeclaims uit hoofde van bovenstaande artikel X. blijven hierbij onverminderd van kracht.
Vorderingen van de Koper op grond van uitgaven die nodig zijn voor de latere vervulling,
met name de kosten van vervoer, arbeid en materiaal, zijn uitgesloten voor zover die
uitgaven zijn verhoogd omdat de geleverde goederen vervolgens zijn vervoerd naar een
andere plaats dan de vestigingsplaats van de besteller, tenzij het vervoer hiernaartoe in
overeenstemming is met het beoogde gebruik.
2. Indien de garantie een kwestie van terugtrekking door de Koper is nadat hij met succes is
gedagvaard op grond van de voorschriften met betrekking tot de aankoop van
consumentengoederen, blijft het regresrecht op grond van de voorschriften betreffende de
aankoop van consumentengoederen onverlet. Het recht op vergoeding wordt geregeld door
bovenstaande artikel X.
3. De Koper is verplicht de Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van elke
regresvordering in de toeleveringsketen nadat hij daarvan kennis heeft vernomen. Wettelijke
regresrechten van de Koper tegen de Verkoper bestaan uitsluitend voor zover de Koper
geen enkele overeenkomst met zijn klant heeft gesloten die verder gaat dan de wettelijke
garantierechten. De Verkoper zal alleen garanties verlenen bij een specifieke schriftelijke
overeenkomst. Een schriftelijke garantie is alleen van kracht als hierin voldoende wordt
aangegeven wat de strekking van de garantie is, evenals de duur en het territoriale
toepassingsgebied.
4. De koper draagt de bewijslast voor de gebrekkigheid van de goederen.
XIII. Verjaring
De Koper zal geen actie ondernemen tenzij eerst schriftelijk een vordering beweerd te
bestaan wordt geleverd door de Koper aan de Verkoper, binnen dertig (30) dagen nadat de
gebeurtenis voor het eerste bekend is geworden aan Koper, en binnen twaalf (12) maanden
na een dergelijke kennisgeving een actie door de Koper is gestart. Verplichte wettelijke
verjaringen en aansprakelijkheidsbepalingen zoals aansprakelijkheid op grond van Richtlijn
85/374/EEG van de Raad, betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken,
of nationale wetgeving die op dezelfde richtlijn is gebaseerd, blijven onverminderd van
kracht.

XI. Hoeveelheid, kwaliteit en garantie
XIV. Intellectuele eigendom en geheimhouding
1. Productiegerelateerde variaties in filmhoeveelheden tot 10% zijn toegestaan voor
bestelhoeveelheden van meer dan 10.000 m2. Voor bestelhoeveelheden van minder dan
10.000 m2 zijn kwantiteitsvariaties toegestaan tot 25%. Met betrekking tot goederen die in
afzonderlijke stukken worden verkocht, zoals zakken, behoudt de Verkoper zich eveneens
het recht voor, om de levering af te stemmen op de gewoonlijke verpakkingseenheden van
de Verkoper. Bovendien zijn technisch onvermijdelijke kwantiteits- en kwaliteitstoleranties
toelaatbaar.
In het geval van leveringen vanuit Wipak Bordi s.r.l. (Italië) zijn de volgende toleranties van
toepassing:
> 40.000 M2 +/- 10%

1. De verkoper behoudt het eigendom van al zijn intellectuele eigendomsrechten en niets in
dit document verleent de Koper de titel, licentie of ander recht op enige intellectuele
eigendomsrechten van de Verkoper.
2. Behalve voor zover vervaardigd volgens de instructies van de Koper, staat de Verkoper
er voor in, voor zover het de Verkoper bekend is, dat de vervaardiging van de Producten
geen inbreuk maakt op enig patent van het land van vervaardiging. De Koper neemt alle
verantwoordelijkheid op zich en vrijwaart de Verkoper, voor eigen rekening voor alle claims
of acties jegens de Verkoper (inclusief redelijke advocatenkosten) voor het gebruik van
technische informatie, patent, ontwerp, handelsmerk, handelsnaam of een deel daarvan,
gedrukt of geplaatst op de producten op verzoek van de Koper. In dergelijke gevallen heeft
de Koper zeggenschap over de verdediging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

van 20.000 tot 39.999 M2 +/-15%
van 10.000 tot 19.999 M2 +/-20%
van 5.000 tot 9.999 M2 +/- 30%

3. De Koper verbindt zich jegens de Verkoper gedurende de looptijd van de leveringsrelatie
en nadien om alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen die hij in verband met de
leveringsrelatie van de Verkoper ontvangt, strikt geheim te houden en de informatie te
gebruiken voor de doeleinden van uitsluitend de leveringsrelatie.

4. Partijen zullen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, niet
aan derden bekend maken dat er sprake is van samenwerking tussen de partijen.
XV. Volledige overeenkomst
Het contract en deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen
Koper en Verkoper met betrekking tot het onderwerp, en vervangen alle voorgaande
overeenkomsten, verklaringen en afspraken van de partijen, schriftelijk of mondeling. Alle
openbare opmerkingen, aanbevelingen of reclame vormen geen kwaliteitsgegevens met
betrekking tot de gekochte goederen.
XVI. Toepasselijke recht
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt dit Contract beheerst door
en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de plaats waar de Verkoper
is gevestigd. De eenvormige wet op de internationale verkoop van goederen ingevolge het
Verdrag van Den Haag betreffende een eenvormige wet op de internationale verkoop van
goederen van 1 juli 1964 en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980, is niet van toepassing.
XVII. Plaats van uitvoering en jurisdictie; Geldigheidsclausule
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal elk geschil, controverse of
claim voortvloeiend uit of verband houdend met dit Contract, of de schending of geldigheid
daarvan, worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de arbitrageregels van de
Internationale Kamer van Koophandel door een of meer arbiters benoemd in
overeenstemming met de genoemde regels. De arbitrage zal plaatsvinden in de woonplaats
van de Verkoper en zal worden uitgevoerd in de Engelse taal. Ongeacht het voornoemde,
heeft de Verkoper het recht om zijn eigen vorderingen tegen de Koper te doen gelden bij de
rechtbanken van de statutaire zetel van de Verkoper.
2. Indien enige afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen of de resterende delen van dergelijke
bepalingen onverlet. De partijen vervangen elke ongeldige bepaling door een die het
economische doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert en die uitvoerbaar is.

