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Definities
"Overeenkomst" verwijst naar een aankoop- of verkoopovereenkomst, de acceptatie van verrichtingen, een
overeenkomst voor de uitvoering van diensten of verrichtingen, een contract voor diensten en/of andere
overeenkomsten en verplichtingen die daaruit voortvloeien;
"Bedrijf" verwijst naar de respectievelijke entiteit van de ondernemingsgroep RHI Magnesita die het contract met de
leverancier afsluit;
"Contract" verwijst naar een schriftelijke overeenkomst die tussen de partijen is gesloten of een offerte van de
leverancier die middels een orderbevestiging is geaccepteerd;
"Levering" verwijst naar de kennisgeving van de leverancier aan het bedrijf dat de producten bij de aangewezen plaats
van levering kunnen worden opgehaald of dat de diensten of verrichtingen zijn uitgevoerd;
"IE-rechten" verwijst naar alle octrooien, handelsmerken, vergunningen, dienstmerken, handelsmerken,
handelsmerkregistraties, ontwerpen, bedrijfsnamen, auteursrechten, databankrechten, ontwerprechten, domeinnamen,
morele rechten, uitvindingen, vertrouwelijke informatie, vakkennis en overige (huidige of toekomstige) geregistreerde
en niet-geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten en -belangen;
"Offerte" verwijst naar alle aanbestedingen, prijsopgaven en/of andere soorten schriftelijke voorstellen die afkomstig
zijn van de leverancier en aan het bedrijf zijn gericht;
"Bestelling" verwijst naar de schriftelijke of mondelinge bestelling van het bedrijf voor de levering van producten en/of
diensten, die middels een orderbevestiging moet worden geaccepteerd;
"Orderbevestiging" verwijst naar de schriftelijke bevestiging van een bestelling door de leverancier;
"Partij" verwijst naar de leverancier of het bedrijf en "Partijen" verwijst naar allebei;
"Producten" verwijst naar alle goederen die door het bedrijf worden aangeschaft en naar alle door de leverancier
verstrekte onderdelen die nodig zijn voor de verrichtingen;
"Aangeschafte goederen" verwijst naar producten, diensten en/of verrichtingen;
"Aankoopvoorwaarden" verwijst naar deze algemene aankoopvoorwaarden van het bedrijf;
"Diensten" verwijst naar de uitvoering van verrichtingen en/of diensten door de leverancier;
"Leverancier" verwijst naar de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een contract met het bedrijf afsluit voor de
aankoop van producten en/of diensten;
"Verrichting" verwijst naar het product/resultaat van de door de leverancier uitgevoerde diensten;
"Schriftelijk" of "op schrift" verwijst naar documenten die door een van de partijen zijn ondertekend, waaronder
verzonden en/of ontvangen e-mailberichten.
Algemeen
Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en/of rechtsverhoudingen tussen het bedrijf
en de leverancier, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle offertes, bestellingen, orderbevestigingen en contracten
met betrekking tot aangeschafte goederen.
De aankoopvoorwaarden in hun huidige vorm zijn in te zien op de website van het bedrijf en kunnen op verzoek naar
de leverancier worden toegestuurd.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de aankoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De aankoopvoorwaarden zijn
na wijziging van toepassing vanaf het moment dat ze op de website van de ondernemingsgroep RHI Magnesita,
www.rhimagnesita.com , zijn gepubliceerd of wanneer er in het contract naar wordt verwezen.
Door het contract aan te gaan of door met de uitvoering van een dergelijk contract te beginnen, erkent de leverancier
dat de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn op dat contract en accepteert de leverancier deze
aankoopvoorwaarden en alle ingesloten bepalingen, met uitzondering van de bepalingen waarover de partijen
uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.
Bij tegenstrijdigheden tussen het contract, de bijlagen en/of de aankoopvoorwaarden geldt de onderstaande volgorde
van prioriteit: 1. het contract, 2. de bijlagen bij het contract en 3. de aankoopvoorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen
een offerte en een orderbevestiging is de orderbevestiging doorslaggevend.
De leverancier kan bij vervolgovereenkomsten geen rechten ontlenen aan overeengekomen afwijkingen van de
aankoopvoorwaarden.
Totstandkoming van contracten
Een contract wordt rechtsgeldig vanaf het moment dat de leverancier een volledige bestelling nadrukkelijk accepteert
middels een orderbevestiging. Het bedrijf mag een offerte te allen tijde vóór de orderbevestiging herroepen of wijzigen
en is niet verplicht om schade en/of onkosten te vergoeden die als gevolg van een dergelijke herroeping of wijziging
is/zijn ontstaan. Alle offertes moeten compleet zijn en uit alle benodigde en/of aangevraagde beschrijvingen en/of
(ondersteunende) documentatie bestaan.
Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen, komen alle handelingen die de leverancier voorafgaand
aan de totstandkoming van het contract verricht, voor het risico en de kosten van de leverancier.
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Uitvoering van contracten
Het bedrijf wordt schriftelijk en zo snel mogelijk, maar ten minste binnen twee weken, op de hoogte gebracht van
wijzigingen in de prijsstelling en/of het moment van leveren als gevolg van een dergelijk gewijzigd contract. Als een
dergelijke wijziging van het contact leidt tot een gewijzigde prijs en/of een gewijzigd moment van leveren, heeft het
bedrijf het recht om te eisen dat het oorspronkelijke contract onveranderd wordt uitgevoerd; dat een gewijzigde versie
van het contract wordt uitgevoerd die voor het bedrijf acceptabel is; of dat het contract met onmiddellijke ingang wordt
beëindigd conform bepaling 19 van de aankoopvoorwaarden. Na het eerste schriftelijke verzoek van het bedrijf daartoe
is de leverancier verplicht om alle wijzigingen die technisch haalbaar zijn in het contract te implementeren.
De leverancier mag het contract of de uitvoering van het contract niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen of
uitbesteden, tenzij het bedrijf hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle verplichtingen
die conform het contract en de aankoopvoorwaarden gelden voor de leverancier, gelden ook voor de partij aan wie de
uitvoering van het contract is uitbesteed, met inbegrip van maar niet beperkt tot verplichtingen inzake kwaliteit,
vertrouwelijkheid en privacy. De leverancier is aansprakelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde
verplichtingen door deze derden en verbindt zich ertoe om de naleving van het contract door deze derden actief te
bewerkstelligen en te garanderen. Toestemmingen die aan het bedrijf zijn gegeven, ontslaan de leverancier niet van
zijn contractuele verplichtingen of van andere aanverwante verplichtingen.
Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen, zijn alle in een contract vermelde prijzen vaste prijzen op
basis van de Incoterms die in het contract zijn overeengekomen en zijn deze prijzen inclusief alle toepasselijke
belastingen (waaronder maar niet beperkt tot btw), transportkosten, verzekeringskosten, kosten die voortvloeien uit
valutaschommelingen, verpakkingskosten en invoerrechten.
Alle afwijkingen in arbeidsloon, materialen, rechten, belastingen, invoerrechten en/of andere kosten die tot een hogere
prijs kunnen leiden dan in het contract is vermeld, zijn voor risico en rekening van de leverancier, tenzij het bedrijf zijn
schriftelijke toestemming voor dergelijke prijsstijgingen heeft gegeven.
Als diensten die uit hoofde van een contract voor het bedrijf zijn uitgevoerd, tot extra werkzaamheden leiden ten
opzichte van wat de partijen zijn overeengekomen, moet de leverancier het bedrijf hier zo snel mogelijk schriftelijk van
op de hoogte stellen. De kosten voor dergelijke extra werkzaamheden kunnen alleen bij het bedrijf in rekening worden
gebracht als het bedrijf hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Betaling
Alle betalingen van het bedrijf vinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur plaats, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anderszins overeengekomen. Als de factuur wordt ingediend voordat de levering heeft plaatsgevonden, voldoet het
bedrijf de bijbehorende betalingen binnen 60 dagen na de levering. Alle betalingen worden in euro's verricht, tenzij
uitdrukkelijk anderszins overeengekomen.
Verrichte betalingen voor aangeschafte goederen ontslaan de leverancier niet van verklaringen, garanties en/of
aansprakelijkheden die uit een contract voortvloeien.
Het bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om (een) betaling(en) op te schorten als en voor zover de
leverancier zijn verplichting(en) die voortvloeien uit het contract en/of de van toepassing zijnde wetgeving niet (volledig)
heeft nagekomen. In dat geval wordt het resterende bedrag op geen enkele wijze verhoogd, door onder andere maar
niet beperkt tot rente.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle betalingen die aan de leverancier verschuldigd zijn, weg te strepen
tegen al zijn vorderingen en/of die van gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen tegen de leverancier en/of
zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen op welke rechtsgrond dan ook en zonder rechterlijke
tussenkomst. De leverancier heeft niet het recht om zijn vorderingen (en/of die van zijn gelieerde ondernemingen of
dochterondernemingen) weg te strepen tegen betalingen die aan het bedrijf verschuldigd zijn op welke rechtsgrond dan
ook, tenzij anderszins overeengekomen.
In het geval dat de partijen een geschil hebben over de hoogte of juistheid van een betaling en/of factuur, heeft het
bedrijf te allen tijde het recht om zijn betaling(en) op te schorten totdat een bevoegde rechtbank of, indien van
toepassing, arbiters een onherroepelijke uitspraak over de betaling(en)en/of factuur heeft/hebben gedaan. Het
openstaande bedrag wordt op geen enkele wijze verhoogd, door onder andere maar niet beperkt tot rente. De partijen
dragen hun eigen kosten met betrekking tot de schikking van elk geschil zoals bedoeld in deze bepaling 6.5.
Levering
De leverancier levert de producten bij het bedrijf op de door het bedrijf toegewezen plaats, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anderszins is overeengekomen. Het risico van de te leveren producten ligt vóór de levering altijd bij de leverancier. De
levering van de diensten en/of verrichtingen vindt plaats op de wijze die door de beide partijen in het contract is
overeengekomen. Als de partijen geen afspraken over de levering van de diensten en/of verrichtingen hebben
gemaakt, stemmen ze voor zover nodig in met een redelijke wijze van levering.
De leverancier levert de aangeschafte goederen op het moment dat in het contract vermeld staat, tenzij het bedrijf
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met een eerder of later tijdstip. Het afgesproken moment van levering en/of
de deadline voor de levering geldt als een vaste termijn. Als de leverancier redelijkerwijs verwacht dat de levering niet
op het afgesproken leveringsmoment kan plaatsvinden, brengt hij het bedrijf daar onmiddellijk van op te hoogte met
uitleg van de redenen van de vertraging en de geschatte duur van de vertraging. Als er geen redenen worden
genoemd, kan de rechtsgeldigheid van dergelijke redenen in de toekomst niet worden geaccepteerd.
In het geval van een te late gehele of gedeeltelijke levering mag het bedrijf het contract geheel of gedeeltelijk
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herroepen, hetgeen in overeenstemming is met bepaling 19 van deze aankoopvoorwaarden, zonder gehouden te zijn
aan het (terug)betalen van een schadevergoeding.
Een te late, vroege of onjuiste levering wordt gezien als een rechtstreekse niet-uitvoering van een verplichting,
waardoor het bedrijf het recht heeft om schadevergoeding van de leverancier te eisen na een voorafgaande
kennisgeving hiervan aan de leverancier met een redelijke bedenktijd (indien mogelijk). Als het bedrijf vanwege de te
late, vroege of onjuiste levering door de leverancier mandaat verleent aan een derde om het contract uit te voeren
(d.w.z. om de aangeschafte goederen te leveren), draagt de leverancier alle kosten die hieruit voortvloeien, met name
de kosten voor een expreslevering.
De leverancier is dan verplicht om het wettelijk eigendomsrecht op alle aangeschafte goederen zonder enig(e)
retentierecht of bezwaring over te dragen aan het bedrijf op het moment van leveren of op het moment van de
vooruitbetaling of (tussentijdse) betaling door het bedrijf, afhankelijk van welk moment zich het eerst voordoet. Het
risico met betrekking tot de aangeschafte goederen gaat conform bepaling 7.1 van deze aankoopvoorwaarden over
aan het bedrijf.
In het geval dat het bedrijf de levering niet op het aangewezen moment en de aangewezen plaats kan laten
plaatsvinden om redenen buiten de wil van het bedrijf om, met inbegrip van maar niet beperkt tot de redenen die in
bepaling 18 van deze aankoopvoorwaarden genoemd zijn, levert de leverancier alle redelijke inspanningen om te
garanderen dat de levering zo snel mogelijk daarna en indien van toepassing op een nieuwe aan te wijzen plaats
geschiedt.
Kwaliteit van de aangeschafte goederen
De leverancier verklaart dat de aangeschafte goederen voldoen aan het contract en de algemeen geaccepteerde
normen en voorschriften conform de toepasselijke wetten en verdragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot normen
en voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu- en gegevensbescherming.
De leverancier verklaart dat de aangeschafte goederen geen gebreken bevatten, van afdoende kwaliteit zijn, vrij zijn
van fabricage-, montage- en/of materiaalfouten en voldoen aan de vereisten die al dan niet impliciet aan de
aangeschafte goederen zijn toegeschreven, met begrijp van maar niet beperkt tot de vereisten die zijn uiteengezet in:
(i) de aankoopvoorwaarden,
(ii) het contract, (iii) de kwaliteitsrichtlijnen en/of de kwaliteitsnorm die het bedrijf aan de leverancier heeft verstrekt en
(iv) alle andere modellen en specificaties die het bedrijf aan de leverancier heeft medegedeeld.
Zekerheidsstelling
De leverancier is verplicht om op het eerste verzoek van het bedrijf de door deze laatste verlangde zekerheid te stellen.
De leverancier geeft de materialen en grondstoffen die het bedrijf voor de aangeschafte goederen nu en in de toekomst
nodig heeft, bij het bedrijf in onderpand. Het bedrijf heeft het recht om deze materialen en grondstoffen te gebruiken
om de aangeschafte goederen aan te wenden, ook nadat dit contract is beëindigd. De leverancier garandeert dat hij
bevoegd is de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten van de aangeschafte goederen in onderpand te geven en aan
het bedrijf over te dragen.
Garanties
In het geval dat de aangeschafte goederen binnen 24 maanden na de levering ervan gebreken blijken te hebben,
repareert of vervangt de leverancier, in overleg met het bedrijf, de respectievelijke aangeschafte goederen onmiddellijk,
zonder afbreuk te doen aan de rechten van het bedrijf conform bepaling 17.1 van deze aankoopvoorwaarden. Alle
schade en kosten die het bedrijf en/of een derde oploopt of maakt als gevolg van een gebrek van de aangeschafte
goederen komen op rekening van de leverancier en de leverancier waart het bedrijf met betrekking hiertoe vrij. Na de
levering van de gerepareerde of vervangen aangeschafte goederen gaan alle bijbehorende garantietermijnen opnieuw
in. Als de leverancier, naar de mening van het bedrijf, het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen en/of
dit niet adequaat genoeg heeft gedaan of als het gebrek onverwijld moet worden verholpen of gerepareerd, heeft het
bedrijf na een schriftelijke kennisgeving het recht om alle benodigde werkzaamheden op kosten van de leverancier uit
te voeren of door een derde uit te laten voeren.
Als een van de aangeschafte goederen gebreken vertoont, mag het bedrijf de leverancier daarvan mondeling of
schriftelijk van op de hoogte brengen. De leverancier moet zo snel mogelijk op een dergelijke kennisgeving reageren
en het bedrijf in ieder geval een ontvangstbevestiging verschaffen.
Verpakking
De aangeschafte goederen worden verpakt in overeenstemming met de vereisten die in het contract zijn uiteengezet
en met eventuele speciale instructies die het bedrijf met betrekking hiertoe heeft gegeven. In het geval dat de partijen
geen afspraken over de verpakkingswijze hebben gemaakt, zorgt de leverancier ervoor dat de goederen naar behoren
worden verpakt. Alle gebruikte verpakkingen worden het eigendom van het bedrijf, met uitzondering van de verpakking
voor retourzendingen.
De aangeschafte goederen worden geëtiketteerd in overeenstemming met de vereisten die in het contract zijn
uiteengezet en met eventuele speciale instructies die het bedrijf met betrekking hiertoe heeft gegeven. Dankzij de
etiketten op de verpakking moeten de aangeschafte goederen eenvoudig te herkennen en goed te onderscheiden zijn.
De etiketten dienen alle informatie te bevatten die het bedrijf redelijkerwijs nodig acht.
De aangeschafte goederen dienen zo milieuvriendelijk mogelijk te worden verpakt en tevens goed te worden
beschermd.

-3Versie 04/2019

12.
Inspectie en onderzoek
12.1. Het bedrijf en/of een derde die het bedrijf heeft ingeschakeld, heeft op ieder willekeurig moment het recht om de
aangeschafte goederen op iedere willekeurige locatie te inspecteren of onderzoeken. De leverancier stelt het bedrijf
tijdig op de hoogte van het tijdstip en de locatie waar de goederen gereed zijn voor inspectie of onderzoek, zodat het
bedrijf en/of een derde daar aanwezig kunnen zijn, en verleent alle informatie, voorzieningen en medewerking die voor
een dergelijk(e) inspectie of onderzoek nodig is/zijn. De inspectie of goedkeuring ontslaat de leverancier niet van
garanties en/of aansprakelijkheden die uit het contract voortvloeien.
12.2. Als het bedrijf de aangeschafte goederen weigert vanwege gebreken of fouten die tijdens de inspectie/het onderzoek
aan het licht zijn gekomen, heeft het bedrijf, naast de rechten die conform bepaling 19 van deze aankoopvoorwaarden
aan hem zijn verleend, het recht om te eisen dat er nieuwe aangeschafte goederen worden geleverd die
overeenstemmen met de inspectievereisten, binnen een door het bedrijf vast te stellen termijn en zonder dat er extra
betalingen verschuldigd te zijn.
13.
Hulpmiddelen voor de uitvoering van het contract
Alle tekeningen, modellen, ontwerpen, materialen, hulpmiddelen en/of andere voorwerpen die het bedrijf aan de
leverancier heeft verstrekt voor de uitvoering van het contract, blijven te allen tijde het eigendom van het bedrijf en
worden daarom door de leverancier voorzien van duidelijke kenmerken en/of etiketten om daar uitdrukking aan te
geven.
14.
Certificaten en gebruiksaanwijzingen
14.1. Alle certificaten, gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen, onderhoudsinstructies en/of vergelijkbare documenten die
verband houden met de uitvoering van het contract en de aangeschafte goederen worden tegelijk met de aangeschafte
goederen waar ze betrekking op hebben, aan het bedrijf geleverd. Als dat niet mogelijk is, garandeert de leverancier
dat dergelijke documenten binnen drie weken na de levering van de aangeschafte goederen waarop de documenten
betrekking hebben in het bezit van het bedrijf zullen komen. Gebeurt dit niet, dan heeft het bedrijf het recht om
betalingen met betrekking tot de betreffende aangeschafte producten op te schorten.
14.2. Voor zover mogelijk en redelijk zijn de in bepaling 14.1 bedoelde documenten (ook) in het Engels opgesteld, zonder
aanvullende kosten voor het bedrijf, tenzij de partijen anders overeen zijn gekomen.
15.
Intellectuele-eigendomsrechten
15.1. De leverancier erkent de exclusieve (eigendoms)rechten op en belangen in de intellectuele-eigendomsrechten (IErechten) van het bedrijf, die het in verband met de aangeschafte goederen beschikbaar heeft gesteld of bekend heeft
gemaakt aan de leverancier. De leverancier mag dergelijke IE-rechten alleen gebruiken binnen de toepassingssfeer en
voor het doeleinde van het contract en mag de IE-rechten niet reproduceren, wijzigen, er zaken aan toevoegen,
verbeteren, aanpassen, analyseren, reverse-engineeren of bewerken of dergelijk intellectueel eigendom aan derden
bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bedrijf.
15.2. De aangeschafte goederen maken geen inbreuk op IE-rechten waarvan de leverancier geen eigenaar of licentiehouder
is. De leverancier waart het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen vrij tegen vorderingen van die aard en vergoedt
alle schade en/of onkosten die het bedrijf en/of derden met betrekking daartoe oploopt. Als er inbreuk wordt gemaakt
op een IE-recht van het bedrijf, een van zijn gelieerde ondernemingen of een derde als gevolg van handelingen die aan
de leverancier zijn toe te schrijven, heeft het bedrijf het recht om het contract te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring per de daarin vermelde datum, zonder aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding aan de
leverancier en behoudens andere rechten van het bedrijf die voortvloeien uit de contracten en/of de
aankoopvoorwaarden.
15.3. Elk beoogd gebruik van een van de IE-rechten van het bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen door de
leverancier is onderhevig aan voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.
15.4. In het geval dat bewerkingen, verbeteringen, wijzigingen of andere handelingen met betrekking tot de IE-rechten van
het bedrijf leiden tot het ontstaan van nieuwe IE-rechten ("uitvindingen"), behoren deze uitvindingen automatisch toe
aan het bedrijf en doet de leverancier afstand van alle rechten en/of aanspraken in verband hiermee. Indien nodig
verleent de leverancier zijn volledige medewerking aan de overdracht van de met de uitvindingen verbonden IErechten of eigendomsrechten aan het bedrijf.
15.5. De leverancier behoudt of verkrijgt niet automatisch het recht op gebruik of het recht op exploitatie van uitvindingen die
voortkomen uit het contract, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
16.
Gegevensbescherming
De leverancier moet zich te allen tijde houden aan de van toepassing zijnde nationale en internationale wetten en
voorschriften inzake de bescherming van (persoons)gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU-verordening 2016/679). De partijen zijn verplicht om
indien nodig een aanvullende overeenkomst inzake gegevensbescherming af te sluiten, zoals een
gegevensverwerkingsovereenkomst.
17.
Beperking van de aansprakelijkheid
17.1. Als de leverancier verzuimt een contractuele verplichting te vervullen, heeft het bedrijf het recht: (i) om te eisen dat de
verplichting wordt vervuld om de contractuele uitvoering(en) te verkrijgen waar de leverancier zich jegens het bedrijf
toe heeft verplicht, waaronder maar niet beperkt tot de verplichting van de leverancier om de aangeschafte goederen te
leveren, (ii) om het contract onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een kennisgeving of
ontbinding, (iii) om de (verdere) uitvoering van zijn contractuele verplichtingen te herroepen en/of op te schorten en om
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de producten op kosten van de leverancier te retourneren; al het bovenstaande zonder afbreuk te doen aan het recht
van het bedrijf op compensatie van alle verliezen, schade en/of onkosten die het bedrijf lijdt of oploopt, met inbegrip
van maar niet beperkt tot de kosten van herstel en de kosten van juridisch en overig advies, in verband met de
voornoemde situaties of anders, en elk ander recht die het bedrijf kan hebben en zonder de verplichting van het bedrijf
om enige vergoeding toe te kennen.
Als het bedrijf het contract (door middel van een kennisgeving of ontbinding) beëindigt, opschort of herroept, worden
alle vorderingen die het bedrijf bij de leverancier heeft uitstaan onmiddellijk opeisbaar en heeft het bedrijf het recht om
verdere naleving van andere overeenkomsten op te schorten, zonder afbreuk te doen aan andere rechten die het
bedrijf kan hebben.
Omstandigheden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hieronder vermelde, komen in geen geval voor het risico
van het bedrijf en het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het bedrijf als gevolg van dergelijke
omstandigheden veroorzaakt: (i) de uitoefening van een of meer rechten door derden jegens de leverancier aangaande
het verzuim van de leverancier om zijn verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit een overeenkomst met deze
derde met betrekking tot de levering van de aangeschafte goederen, (ii) wetten, voorschriften of beslissingen die het
gebruik van de aangeschafte goederen verbieden of beperken, (iii) invoer- en/of uitvoerbeperkingen en invoer- en/of
uitvoerverboden, (iv) natuur- of kernrampen, (v) oorlog of oorlogsdreiging, (vi) nalatigheid door het bedrijf, met
uitzondering van opzettelijke of (overduidelijke) grove nalatigheid en (vii) andere omstandigheden waar het bedrijf
redelijkerwijs geen invloed op heeft, zoals uiteengezet in bepaling 18 van deze aankoopvoorwaarden.
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die de leverancier, de personen en/of bedrijven die voor of namens
hem werken, waarvan de laatstgenoemde direct of indirect door hem is ingehuurd, en/of goederen die door de
leverancier zijn verstrekt of gebruikt, zoals maar niet beperkt tot gereedschappen en hulpmiddelen,
toebrengt/toebrengen aan het bedrijf, personen en/of bedrijven die voor of namens het bedrijf werken en aan derden.
De leverancier waart het bedrijf vrij tegen alle vorderingen door derden die betrekking hebben op het soort schade dat
in deze bepaling 17.4 is uiteengezet. De leverancier garandeert dat hij voor een voldoende hoog bedrag verzekerd is
voor de aansprakelijkheid die in deze bepaling staat beschreven, waarvan elk beroep op overmacht is uitgesloten.
Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hoger is dan het bedrag dat, indien van toepassing,
conform het beleid van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf wordt uitbetaald.
Ondanks overeengekomen conventionele boeteclausules mag het bedrijf extra vorderingen bij de leverancier instellen
wegens schade, verliezen, uitgaven of onkosten. De betaling van een boeteclausule ontslaat de leverancier niet van
zijn uitvoeringsverplichting.
Overmacht
Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een overmachtssituatie, zoals maar niet
beperkt tot oorlog, embargo's, een nationale noodtoestand, opstanden of rellen, terrorisme, piraterij, brand,
overstroming, storm of een andere natuurlijke ramp, een tekort aan (grond)stoffen, arbeid of energie, een regelgevende
actie, problemen met de stroomvoorziening, het verzuim of vertraging van een relevante bevoegdheid om een
benodigde vergunning of machtiging te verlenen, veranderingen van de wetgeving, verbodsbepalingen of maatregelen
van een overheidsinstantie, het in gebreke blijven van leveranciers en onderaannemers, een staking of uitsluiting, een
besmettelijke ziekte, epidemie, reisbeperking of negatief reisadvies en andere voorvallen waar het bedrijf geen invloed
op heeft en alle voorvallen waardoor het onmogelijk of onredelijk moeilijk is zijn verplichtingen na te komen. Het bedrijf
kan de leverancier verzoeken om de levering of uitvoering van het contract op te schorten zo lang de overmacht duurt
plus een redelijke voorbereidingstijd, mits het bedrijf de leverancier binnen een redelijke termijn schriftelijk op de
hoogte heeft gesteld van een dergelijke vertraging. Het bedrijf heeft het recht om het contract geheel of gedeeltelijk
zonder enige aansprakelijkheden te beëindigen als de overmachtssituatie langer dan drie maanden aanhoudt.
Herroeping van contracten
Als het contract voor een onbepaalde duur is aangegaan en vanwege zijn aard en inhoud niet automatisch na de
uitvoering nietig worden verklaard, mag het bedrijf het contract herroepen door middel van een schriftelijke
kennisgeving van beëindiging. Als er in het contract een bepaling met een opzegtermijn is opgenomen, moet er voor
de herroeping van het contract een redelijke opzegtermijn in acht worden gehouden met een maximale duur van één
maand. Het bedrijf is in geen enkel geval verplicht schadevergoeding te betalen in verband met een herroeping
middels een kennisgeving.
In alle gevallen waarin het bedrijf een contract herroept of beëindigt, is de leverancier verplicht om het bedrijf te
vergoeden voor alle schade, onkosten en inkomstendervingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van
herstel en de kosten van juridisch of overig advies, en om alle aangeschafte goederen die al zijn betaald aan het bedrijf
te leveren. Het risico over de aangeschafte goederen blijft bij de leverancier totdat de betreffende aangeschafte
goederen bij het bedrijf zijn geleverd. Als de leverancier het contract herroept, is het bedrijf niet verplicht om een
vergoeding te betalen voor schade en/of inkomstenderving bij de leverancier.
Niettegenstaande zijn recht om schadevergoeding te eisen mag het bedrijf het contract middels een kennisgeving van
beëindiging geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang herroepen, zonder (voorafgaande) ingebrekestelling,
waardoor alle vorderingen van het bedrijf, zowel in het heden als in de toekomst, direct volledig opeisbaar zijn in het
geval dat: (i) er een al dan niet voorlopige staking van betaling aan de leverancier wordt toegekend, (ii) de leverancier
zijn faillissement aanvraagt, (iii) het bedrijf van de leverancier wordt opgeheven of geliquideerd, (iv) de leverancier zijn
contractuele of uit de aankoopvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen schendt of deze verplichtingen niet naar
behoren vervult, (v) goederen die eigendom zijn van of bedoeld zijn voor het bedrijf, in beslag zijn genomen en/of (vi)
er een wijziging plaatsvindt in het eigendom of bestuur van het bedrijf van de leverancier of als de leverancier
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betrokken raakt bij of het lijdend voorwerp is van een fusie of afsplitsing of een vergelijkbare procedure (in dergelijke
gevallen is de leverancier verplicht om het bedrijf daarvan onverwijld op de hoogte te brengen).
Als een contract volledig of gedeeltelijk wordt beëindigd, mag het bedrijf naar eigen inzicht: (i) de aangeschafte
goederen die al zijn geleverd maar niet (meer) kunnen worden gebruikt op kosten van en voor het risico van de
leverancier retourneren en alle betalingen die met betrekking daartoe zijn verricht, van de leverancier terugvorderen,
(ii) het contract zelf verder uitvoeren of door derden laten uitvoeren met gebruik van de producten die al door de
leverancier zijn geleverd en op kosten van de leverancier, na een schriftelijk kennisgeving aan de leverancier.
Alle clausules in het contract of de aankoopvoorwaarden die expliciet of impliciet van kracht worden na beëindiging van
het contract, blijven afdwingbaar ongeacht de beëindiging van het contract.
Jurisdictie/arbitrage
De plaats van jurisdictie voor alle geschillen of aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met het contract of
deze aankoopvoorwaarden met leveranciers die ingeschreven staan binnen de Europese Unie, Zwitserland, het
Verenigd Koninkrijk, Noorwegen of Liechtenstein is de bevoegde rechtbank in de stad waar het bedrijf zijn
maatschappelijke zetel heeft (het hoofdkantoor van het bedrijf).
Alle geschillen of aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met het contract of deze aankoopvoorwaarden
met leveranciers die ingeschreven staan buiten de Europese Unie, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen of
Liechtenstein worden beslecht volgens het arbitragereglement van de internationale Kamer van Koophandel door één
of meer arbiters die overeenkomstig voornoemd reglement zijn aangesteld. De locatie van de arbitrage is Wenen
(Oostenrijk). De taal van de arbitrage is Engels.
Geldende wetgeving
Mits schriftelijk nadrukkelijk anderszins overeengekomen, is op deze aankoopvoorwaarden en alle contracten het recht
van toepassing van de jurisdictie waarin het bedrijf zijn (maatschappelijke) zetel heeft (het hoofdkantoor van het
bedrijf), met uitzondering van tegenstrijdige wetsbepalingen. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Geen verklaring van afstand
Het verzuim van het bedrijf om naleving van alle bepalingen in de aankoopvoorwaarden of een contract op te eisen of
op andere wijze op een schending hiervan door de leverancier of een andere partij te reageren, kan in geen enkel
geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand hiervan of houdt in geen enkel geval in dat het bedrijf
afstand doet van zijn rechten om naleving van de betreffende bepaling van de aankoopvoorwaarden te eisen.
Vertrouwelijkheid
Elke partij houdt alle (mondelinge en schriftelijke) door of namens de andere partij verstrekte of bekendgemaakte
informatie vertrouwelijk, gebruikt dergelijke informatie alleen voor het doel van het contract en speelt dergelijke
informatie niet door aan derden zonder de toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt niet voor informatie
die op het moment van bekendmaken openbaar is of wordt gemaakt (behalve in het kader van een schending van de
verplichting van de ontvangende partij krachtens deze bepaling), die al in het bezit was van of vervolgens wettelijk in
het bezit komt van de ontvangende partij, die zelfstandig al door de ontvangende partij was ontwikkeld of die verplicht
openbaar moet worden gemaakt om gehoor te geven aan een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel, beslissing van
een openbare overheidsdienst of beursregel.
Naleving
De leverancier dient zich op eigen kosten te houden aan alle wetten, verordeningen, bevelen, voorschriften en regels
met betrekking tot de productie of levering van de aangeschafte goederen door de leverancier, met inbegrip van maar
niet beperkt tot wetten en voorschriften inzake de export, tweeërlei gebruik, embargo's en/of sancties. De leverancier
dient op eigen kosten te zorgen voor alle benodigde vergunningen en machtigingen en het bedrijf op zijn verzoek alle
benodigde informatie daaromtrent te verstrekken. De leverancier houdt zich aan de gedragscode van het bedrijf,
waarvan de huidige versie in te zien is via https://www.rhimagnesita.com.
Het contract is onderhevig aan de voorwaarde dat de uitvoering ervan niet wordt gehinderd door nationale of
internationale voorschriften, zoals exportwetten en voorschriften, sancties of embargo's inzake tweeërlei gebruik, en
dat de benodigde vergunningen of machtigingen op tijd van de respectievelijke overheidsinstanties zijn verkregen. Alle
respectievelijke aanspraken van de leverancier zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.
Scheidbaarheid
Als een bepaling van het contract en/of deze aankoopvoorwaarden ongeldig zou zijn of wordt of geen noodzakelijk
voorschrift omvat, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen in het contract en/of de
aankoopvoorwaarden. De ongeldig geachte bepaling wordt geschrapt, waarna deze wordt vervangen door een
wettelijk geldige bepaling met zo veel mogelijk dezelfde strekking als de partijen bedoelen of hadden bedoeld volgens
het doel van het contract en/of deze aankoopvoorwaarden als ze de ongeldigheid hadden opgemerkt.
Diversen
Niets in het contract of deze aankoopvoorwaarden geeft een derde het recht om een bepaling in het contract of de
aankoopvoorwaarden af te dwingen.
Overal waar in deze aankoopvoorwaarden het enkelvoud staat, kan ook het meervoud worden gelezen en vice versa;
overal waar in deze aankoopvoorwaarden over natuurlijke personen wordt gesproken, kan ook over rechtspersonen
worden gesproken en vice versa; overal in deze aankoopvoorwaarden waar 'hij' of 'zijn' staat, kan ook 'zij' en 'haar'
worden gelezen.
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27.

Communicatie
Alle noodzakelijke kennisgevingen of meldingen die volgens het contract of de aankoopvoorwaarden verplicht of
toegestaan zijn, zoals aanspraken op grond van het contract of de aankoopvoorwaarden, moeten op schrift worden
gesteld en door middel van een persoonlijke bezorging, aangetekende post of fax naar de andere partij worden
gestuurd c.q. de contactpersoon die in het contract wordt genoemd, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
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