ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN PB LEINER
1. - Definities
PB: PB Leiner, gelegen te Marius Duchéstraat 260, BE 1800 Vilvoorde, België, divisie
van Tessenderlo Group NV, met maatschappelijke zetel te B-1050 Brussel, Troonstraat
130, RPR Brussel (België), BTW nummer BE 0412.101.728
Koper : iedere natuurlijke en/of rechtspersoon waaraan PB producten en/of diensten van
welke aard ook levert of van plan is te leveren, alsook elk mengbedrijf of persoon die of
bedrijf dat producten herverpakt.
Incoterms®: de meest recente versie van de Incoterms® gepubliceerd bij de Internationale
Kamer van Koophandel.
2. - Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij PB producten en/of diensten aan de
Koper levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De toepassing van algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Koper
wordt hierbij uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. – Aanbiedingen, offertes en bevestigingen van orders
Aanbiedingen zijn vrijblijvend en verbinden PB niet. PB is alleen gebonden door de
schriftelijke bevestiging van orders. De offertes opgemaakt door PB zijn bindend
gedurende de geldigheidsperiode vermeld in de offerte.
4. - Leveringstermijn
Tenzij schriftelijk anders bepaald, is de aangeboden leveringstermijn louter een beste
schatting en zonder enige verbintenis. Een eventuele vertraging in de levering kan geen
aanleiding geven tot schadevergoeding.
5. - Overmacht
PB behoudt zich het recht voor om de bestellingen waarvan de uitvoering onmogelijk,
zeer moeilijk of al te exorbitant geworden is om redenen onafhankelijk van haar wil, die
het normale verloop van de bevoorrading, fabricage of verzending zouden verhinderen,
(met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, ongeval, brand, overstroming, staking,
lockout, bedrijfsbezetting, geheel of gedeeltelijke stopzetting van bedrijvigheid wegens
een administratieve maatregel, mobilisatie, vordering, embargo, import- of
exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, gebrek aan brandstoffen of
grondstoffen, het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn/haar verplichtingen
jegens PB en onevenredige prijsverhogingen bij de leveranciers van PB, machinebreuk of
om elke andere reden buiten schuld of risico van PB ontstaan), volgens haar goeddunken
op te zeggen of op te schorten tot de reden heeft opgehouden te bestaan.
6. - Douanerechten en belastingen
De douanerechten, de belastingen op de toegevoegde waarde en andere bestaande of
toekomstige belastingen vallen ten laste van de Koper. Elke wijziging van de vermelde
rechten of belastingen tussen de datum van aanvaarding van een bestelling en de facturatie
daarvan is ten laste of ten bate van de Koper.
7. - Betaling
(i) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen bij ontvangst betaalbaar,
zonder enige korting of afhouding. In het geval dat de kredietwaardigheid of het
betalingsvermogen van de Koper naar het redelijke oordeel van PB aangetast is of zou
kunnen zijn, of indien PB er niet in slaagt om een gepaste kredietverzekering door derden
te verkrijgen ter dekking van het totale uitstaande bedrag dat door de Koper aan PB is
verschuldigd, tegen voorwaarden die doorgaans worden toegepast door PB in het kader
van de normale bedrijfsvoering, zal de Koper op het verzoek van PB zekerheid stellen
voor de betaling in de vorm die vereist wordt door en bevredigend is voor PB, en dit op
kosten van de Koper. PB zal naast eventuele andere maatregelen het recht hebben om
zonder voorafgaande kennisgeving de levering van producten aan de Koper uit te stellen
of niet uit te voeren tot een dergelijke zekerheid is verstrekt. Als er binnen maximaal 15
werkdagen geen dergelijke zekerheid wordt verstrekt, heeft PB het recht om het contract
te beëindigen in overeenstemming met artikel 12. Op elk factuurbedrag dat op de
vervaldag niet wordt voldaan heeft PB vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op de betaling van een wettelijke
verwijlinterest, waarvan de interestvoet bepaald wordt op basis van een referentievoet en
afgerond tot het hogere halve procentpunt. De referentievoet is de interestvoet die door de
Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente
basisherfinancieringstransactie voor de eerste kalenderdag van het betreffende half jaar,
vermeerderd met 7 procentpunten. (ii) Onverminderd het recht op vergoeding van de
kosten overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft PB eveneens recht op een redelijke
schadeloosstelling voor de relevante invorderingskosten, met een minimum van 3% op het
factuurbedrag. Bij niet-betaling van een factuur worden alle overige facturen onmiddellijk
opeisbaar.
8. – Levering, risico- en eigendomsoverdracht
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt de levering plaats overeenkomstig de
Incoterms® Ex Works: het risico van de geleverde producten gaat over op de Koper op
het ogenblik dat PB deze ter beschikking stelt van de Koper in de bedrijfsruimte van PB of
op een andere genoemde plaats. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen PB en
Koper overeenkomen dat het transport ten laste van PB is. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust in dat geval ook op de Koper. De eigendom van de geleverde
producten gaat slechts over op de Koper op het ogenblik dat de hoofdsom, interesten en
kosten volledig zijn betaald. Ingeval van niet-betaling heeft PB het recht de voorschotten
te behouden ter dekking van de eventuele verliezen bij wederverkoop. Door onder de
Incoterms® Ex Works en/of FCA een bestelling te plaatsen, geeft de Koper PB de
volmacht om in naam van de Koper (‘afzender’) CMR-vrachtbrieven te ondertekenen.
9. – Disclaimer en garantie
(i) PB garandeert dat de producten die geleverd worden aan de Koper voldoen aan alle
toepasselijke regelgeving van de overheid en aan de kwaliteitsstandaarden op het ogenblik
dat het product in omloop gebracht werd. Tijdens de opslaglevensduur die vermeld staat
op de verpakking, zal het product voldoen aan de door PB verstrekte specificaties op het
moment van de levering, op voorwaarde dat het product behandeld en bewaard wordt in
de gesloten originele verpakking, op een koele, droge en reukloze plaats en
overeenkomstig de aanbevelingen van het veiligheidsinformatieblad (de Safety Data Sheet
“MSDS”). (ii) Iedere aanbeveling of ieder voorstel met betrekking tot het gebruik van de
producten dat door PB gedaan wordt, hetzij in technische literatuur of in antwoord op een
specifiek informatieverzoek, of op andere wijze, wordt te goeder trouw gegeven, het is
echter aan de Koper om de geschiktheid van de producten voor zijn eigen specifieke
toepassing na te gaan. Aangezien PB geen controle heeft over de laatste verwerking en het
gebruik van de producten, geeft PB geen garantie met betrekking tot de
verhandelbaarheid of geschiktheid van de producten voor een specifieke toepassing
en elke stilzwijgende garantie of voorwaarde (wettelijk of op andere wijze) wordt
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uitgesloten, voor zover een dergelijke uitsluiting niet bij wet verboden is. (iii) Deze
garantie wordt niet uitgebreid naar de kenmerken van het eindproduct dat verkocht wordt
door de mengbedrijven of Kopers die de producten herverpakken.
10. - Aanvaarding van de producten en klachten – Corrigerende maatregelen
(i) Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de Koper worden gecontroleerd.
Alle klachten wegens zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen acht werkdagen na
levering schriftelijk worden geformuleerd en alle klachten wegens verborgen gebreken
uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontdekking van het gebrek in kwestie. Het gebruik
van de levering, zelfs van een gedeelte ervan, veronderstelt aanvaarding ervan.
Klachten over zichtbare en/of verborgen gebreken kunnen alleen worden ingediend
alvorens de producten te verwerken of mengen, tenzij de Koper kan aantonen dat een
verborgen gebrek niet ontdekt had kunnen worden voordat de producten niet verwerkt of
gemengd waren. Iedere vordering die ingesteld wordt buiten deze termijn zal geen effect
hebben. Bij alle klachten dient de Koper de nodige maatregelen te treffen teneinde PB in
staat te stellen een expertise van de producten ter plaatse te laten uitvoeren. (ii) Indien een
klacht als gerechtvaardigd wordt erkend, is de aansprakelijkheid van PB, volgens haar
keuze, beperkt, hetzij tot de kosteloze vervanging van de producten die erkend zijn als
gebrekkig, hetzij tot de terugbetaling van de prijs met terugname van de producten
voorzover daaraan inmiddels geen beschadigingen zijn aangebracht door toedoen van de
Koper. (iii) De vervanging, terugbetaling en terugname van de producten is de enige en
uitsluitende maatregel van de Koper in geval van gebreken. PB kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor enige andere schadeloosstelling. (iv) De klacht kan in geen geval tot
gevolg hebben dat de Koper het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen.
11. – Beperking van aansprakelijkheid – Schadevergoeding
(i) De garanties en corrigerende maatregelen zoals gedefinieerd in artikel 9 en 10 zetten de
volledige aansprakelijkheid uiteen van PB met betrekking tot de verkoop van de producten
en ze komen in de plaats van elke voorwaarde of garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend bij
wet of op andere wijze. PB zal in geen geval aangesproken kunnen worden voor andere
zaken dan deze gedefinieerd in artikel 9 en 10 hierboven, inclusief in geval van een zware
fout of nalatigheid. (ii) Behoudens de bepalingen in artikel 11 (i) en uitgezonderd de
gevallen die daarin beschreven staan, tot de maximum omvang toegelaten door de
geldende wetgeving, is de totale globale aansprakelijkheid van PB beperkt tot
vergoeding van directe schade tot een maximumbedrag gelijk aan de prijs (excl.
BTW) betaald door de Koper voor de betreffende levering, behoudens opzet van PB.
Aansprakelijkheid van PB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste inkomsten of besparingen, productieverlies, schade door
bedrijfsstagnatie, verlies van goodwill of klanten, aanspraken van derden, reputatieof morele schade, is steeds uitgesloten, behoudens opzet van PB. Buiten de in dit
artikel genoemde gevallen rust op PB geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht de
grond waarop een vordering zou worden gebaseerd. Deze beperkingen gelden ook in
geval van een zware fout of nalatigheid. (iii) Onverminderd artikel 11 (i) en (ii) zal niets in
deze Voorwaarden PB’s aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijke verwonding of
voor om het even welke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door
de toepasselijke wet, uitsluiten of beperken, voor zover bewezen wordt dat die schade
uitsluitend veroorzaakt werd door de producten van PB of door een fout of nalatigheid van
PB. (iv) PB’s prijzen houden rekening met deze risicotoewijzing en beperking van
aansprakelijkheid. (v) De beperking van de aansprakelijkheid van PB in geval van
contractbreuk zal enkel aanvaard worden wanneer de Koper onmiddellijk een geldige
schriftelijke kennisgeving richt tot PB, met een redelijke voldoeningsperiode om de
tekortkoming te verhelpen, en onder voorwaarde dat (a) PB zijn verplichting niet is
nagekomen aan het einde van die termijn, en dat (b) Koper zijn verbintenissen is
nagekomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de aangevoerde tekortkoming van PB te bevatten, zodat PB in staat is adequaat te
reageren. (vi) De Koper vrijwaart PB anderzijds voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Koper aan
een derde is geleverd en dat mede bestond uit door PB aan Koper geleverde materialen of
producten, behoudens indien en voor zover de Koper bewijst dat de aangevoerde schade
uitsluitend veroorzaakt werd door materialen of producten van PB.
12. – Beëindiging van de overeenkomst
Indien de Koper zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, is PB ertoe gerechtigd de
overeenkomst alsook, naar haar goeddunken, elke bestelling waarvan begin van uitvoering
is gemaakt, eenzijdig te beëindigen en dit onverminderd andere rechten en
schadeloosstelling. De overeenkomst is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbonden door de kennisgeving ervan per aangetekend schrijven.
13. – Verbintenissen van de Koper
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat de Koper in voor het verkrijgen van de
eventueel noodzakelijke machtigingen en/of invoervergunningen, overeenkomstig de
toepasselijke invoerwetten, wetten en regelgevingen. Koper verbindt zich ertoe de
producten aan te wenden voor de gebruikelijke toepassingen of voor toepassingen
waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat de producten worden aangewend en ze
niet te gebruiken in gevaarlijke of ultragevaarlijke materialen, toepassingen of activiteiten,
Indien Koper deze niet verkrijgt binnen de gewenste termijn opdat PB zou kunnen
overgaan tot levering op de datum vermeld in de bevestiging van overeenkomst, is PB
ertoe gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder de voorwaarden van artikel 12. De
Koper zal in dit geval geen overmacht kunnen inroepen.
14. – Geheimhouding
Alle offertes van PB zijn vertrouwelijk en geheime informatie mag niet verspreid worden
buiten de Koper om en mag noch geheel, noch gedeeltelijk gereproduceerd of gebruikt of
meegedeeld worden, voor een ander doel dan de beoordeling van de aanvaarding van PB’s
offerte.
15. – Scheidbaarheid
Ingeval dat een termijn, clausule of voorziening omvat in deze voorwaarden ongeldig
verklaard zou worden door een bevoegde rechtbank, dan zal die ongeldigverklaring geen
invloed hebben op de geldigheid van om het even welke andere termijn, clausule of
voorziening omvat in deze voorwaarden.
16. – Toepasselijk recht en jurisdictie
Alle overeenkomsten tussen PB en de Koper worden uitsluitend beheerst door Belgisch
recht, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken.
Alle vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee verband houden, vallen
onherroepelijk onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel (België).

