Algemene
leveringshuuren
betalingsvoorwaarden Air Liquide B.V.

Artikel 1: Definities
Verstaan wordt onder:
AL: Air Liquide B.V., gevestigd aan De
Witbogt 1, 5652 AG Eindhoven.
Klant:
De
(potentiële)
contractuele
wederpartij van AL.
Cilinders: Alle door de bevoegde
instantiesgoedgekeurde en toegelaten
cilindervormige
gasflessen
met
toebehoren.
Gassoorten: Alle door AL te leveren types
gas in gasvorm dan wel vloeibare vorm.
Emballage:Verpakkingsmateriaal voor het
vervoeren en opslaan van de gassoorten,
waaronder cilinders, containers, bakken
en palletpakketten.
Apparatuur:
Door AL aan
klant ter beschikking gestelde installatie,
in huur of bruikleen, ten behoeve van
opslag,
verdamping,
gebruik
en/of
verbruik van gassoorten.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze
voorwaarden
zijn
van
toepassing
op
alle
aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen tussen
AL en klant.
2.2 Deze voorwaarden hebben voorrang
op enige andere voorwaarden of
bedingen van klant of derden, evenals
andere
voorwaarden
waarvan
toepasselijkheid mogelijk is, bijvoorbeeld
op grond van handelsgebruiken of enige
handelspraktijk.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze
voorwaarden, hieronder begrepen de
toepasselijkheid verklaring van enige
andere voorwaarden, dienen uitdrukkelijk
schriftelijk door beide partijen te zijn
bevestigd.
2.4 Voor zover enige bepaling in deze
algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, laat dit onverlet de
werking van de overige bepalingen.
2.5 Voor zover enige bepaling in de
algemene voorwaarden strijdig is of blijkt
te zijn met enige bepaling in enige tussen
AL en klant geldende individuele
overeenkomst, dan prevaleert steeds de
bepaling in de individuele overeenkomst.
Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van AL zijn
vrijblijvend.
3.2 Als klant aan AL gegevens,
tekeningen etc. verstrekt, mag AL
uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij
haar aanbieding hierop baseren.
3.3 De aanvaarding van een aanbod
dient schriftelijk te gebeuren.
3.4 Alle
prijsopgaven
door
AL
geschieden onder voorbehoud van
prijswijzigingen.
Artikel 4: Prijzen
4.1 Tenzij anders overeengekomen,
gelden de door AL ten tijde van de
aflevering gehanteerde prijzen.
4.2 AL is gerechtigd haar prijzen aan een
eventuele stijging van die bedrijfskosten
aan te passen. Een prijswijziging geeft
klant slechts bevoegdheid tot ontbinding
van de overeenkomst indien de wijziging
een stijging van meer dan 10% ten
opzichte van de overeengekomen prijs
vertegenwoordigt.
4.3 Indien het gemiddeld maandelijks
verbruik van de klant, gemeten over 6
opeenvolgende maanden, afwijkt van de
in het contract vermelde volumes,
waarvoor de prijs werd bepaald, is AL
gerechtigd de prijs aan te passen.
4.4 Indien zich tijdens de looptijd van
enige overeenkomst tussen AL en de
klant kostenstijgingen voordoen als
gevolg van overheidsmaatregelen of
andere oorzaken die buiten de
invloedsfeer van AL liggen en op het
moment van het sluiten van deze
overeenkomst niet te voorzien waren,
heeft AL het recht aan klant haar prijzen
en vergoedingen aan die verandering
tussentijds aan te passen indien de
nakoming van de overeenkomst ten tijde
van de stijging nog niet is voltooid. Klant
zal als gevolg van een dergelijke
prijsaanpassing niet gerechtigd zijn de
overeenkomst te ontbinden.

4.5 Alle door AL opgegeven prijzen zijn
exclusief alle belastingen.
Artikel 5: Leveringen
5.1 Leveringstermijnen
vermeld
in
prijsopgaven, orderbevestiging of andere
stukken gelden slechts bij benadering.
AL doet redelijkerwijs alle mogelijke
inspanningen om de leveringstermijn te
respecteren. Overschrijding van de
opgegeven levertijd geeft klant niet het
recht de overeenkomst te ontbinden, op
te zeggen of enigerlei vergoeding van AL
te verlangen.
5.2 Bij vaststelling van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode gaat AL er van uit dat
zij de opdracht voortvloeiend uit de
overeenkomst, kan uitvoeren onder de
omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn. Als er sprake is van
meerwerk,
opschorting
van
verplichtingen door AL, onwerkbaar weer
of andere omstandigheden dan die bij AL
bekend waren toen de levertijd werd
vastgesteld, wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur
noodzakelijk om de opdracht uit te
voeren.
5.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat pas in wanneer over alle
commerciële en technische details
overeenstemming
is
bereikt,
alle
noodzakelijke en definitieve gegevens in
het
bezit
van
AL
zijn,
de
overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen en aan de noodzakelijke
voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht is voldaan.
5.4 Eigendom
van
gas
wordt
overgedragen aan de klant bij levering.
Het risico van de zaak en/of dienst is
vanaf levering voor klant. Levering vindt
plaats ‘ex Works’. Ongeacht het
voorafgaande kunnen AL en klant
overeenkomen dat AL voor het transport
zorgt.
5.5 Klant controleert het aantal geleverde
en retour genomen cilinders op de
afleverbon en tekent voor de juistheid
ervan. Bij onjuistheden geeft de klant
deze aan op de afleverbon of ten laatste
binnen 8 dagen na levering van de
producten.
5.6 De klant is verantwoordelijk voor de
voorbereidingen van, een veilige toegang
tot, houdt in alle omstandigheden de
controle over, en aanvaardt de volle
verantwoordelijkheid
voor
omstandigheden en apparatuur, op en
rond de leveringsplaats, waaronder alle
mogelijke
nutsvoorzieningen
en
hulpwerkzaamheden die AL redelijkerwijs
mag verwachten van de klant.
5.7 Indien klant wenst over te schakelen
van een gasvormig product op een
vervangend gasvormig of vloeibaar
product, kan AL besluiten deze
producten te leveren ter plaatse waar de
bedrijfsuitoefening deze omschakeling
noodzaakt, tegen de op dat moment
geldende prijzen.
5.8 Wanneer zaken na het verstrijken
van de levertijd niet zijn afgenomen,
blijven deze ter beschikking staan van
klant. Niet afgenomen zaken worden
voor rekening en risico van klant
opgeslagen. AL mag altijd gebruik maken
van de bevoegdheid van art. 6:90 BW.
Artikel 6: Emballage
6.1 De emballage is eigendom van AL en
wordt aan klant verhuurd tegen het door
AL hiervoor gehanteerde huursysteem.
De klant is niet gerechtigd enige AL
eigendommen te verhypothekeren, in
pand te geven, te verkopen, uit te lenen
of op andere wijze te bezwaren of uit
macht te brengen.
6.2 Klant mag de emballage niet
gebruiken voor enig ander doel dan de
opslag van gassoorten die hij van AL
heeft betrokken en is gehouden als een
goed huisvader voor de emballage te
zorgen.
6.3 In geval van verlies, beschadiging of
vernietiging van alle aan klant ter
beschikking gestelde of geleverde
emballage, die niet te wijten is aan
onachtzaamheid van AL, wordt dit in
rekening gebracht aan de klant tegen de
op dat ogenblik geldende tarieven van
AL, welke op aanvraag beschikbaar zijn.

6.4 Het is klant niet toegestaan door AL
ter beschikking gestelde emballage te
vullen of door derden te doen vullen. Het
ter vulling aanbieden van een aan klant
toebehorende emballage bij één van de
fabrieken of depots van AL geschiedt
voor eigen risico van klant en houdt de
stilzwijgende opdracht in aan AL om
eventuele keuring en/of reparatie van de
emballage voor rekening van klant te
(doen) verrichten.
6.5 Alle kosten en/of aansprakelijkheden
vanwege het niet tijdig retourneren van
emballage in verband met de keurdatum
en de wettelijke verplichtingen van AL
dienaangaande, komen voor rekening
van de klant.
6.6 AL is gerechtigd op ieder door haar
gewenst moment een onderzoek in te
stellen naar de aanwezige hoeveelheden
en toestand van zich in het bezit van
klant zijnde emballage. De op de aan
klant
verzonden
nota’s
vermelde
aanwezige
hoeveelheid
emballage
volgens de administratie van AL bij klant,
wordt geacht juist te zijn voor zover klant
niet binnen een periode van 14 dagen na
factuurdatum schriftelijk het tegendeel
aantoont.
6.7 Klant geeft AL toestemming om via
Servitrax de geschiedenis van een
individuele cilinder te volgen. AL zal
discrepanties, zoals cilinders beschouwd
als verloren en cilinders van klant
teruggekomen via een derde partij,
identificeren en corrigeren. AL zal klant
informeren over discrepanties, maar zal
een mogelijke derde partij niet bekend
maken. Indien een cilinder terugkomt via
een andere partij dan de klant, is klant
hiervoor een TPR (third party return) fee
verschuldigd aan AL. De hoogte van de
TPR is te allen tijde opvraagbaar bij AL.
6.8 (Restanten van) gassoorten in door
AL van klant teruggenomen emballage
worden niet aan klant vergoed.
Artikel 7: Apparatuur en installatie
7.1 AL levert de apparatuur aan klant en
blijft te allen tijde eigenaar van de
apparatuur, tenzij apparatuur door AL
aan klant wordt verkocht. De apparatuur
mag geen onderwerp worden van
eigendomsovernames of claims van
derden. De klant zal niets aan de
apparatuur wijzigen, toevoegen of
verwijderen, waaronder inbegrepen alle
identificatie van AL, en zorgt voor een
juiste verzekering.
7.2 Risico, schade en verlies van de
apparatuur gaat over naar de klant bij
levering, onverlet de eigendom van de
apparatuur
door
AL.
AL
mag
schadeloosstelling eisen van de klant,
voor mogelijke schade opgetreden aan
de eigendommen van AL, voor zoverre
deze
apparatuur
onder
de
verantwoordelijkheid van de klant valt,
uitgezonderd in geval van grove
nalatigheid van AL.
7.3 Klant is verantwoordelijk voor de
apparatuur in omstandigheid dat de
apparatuur vervoerd, geladen of gelost,
of opgeslagen wordt op een voor de klant
specifieke manier. In voorkomend geval
van schade zal de klant AL volledig
schadeloosstellen.
7.4 Indien door AL ter beschikking
gestelde apparatuur door de klant zelf
gebruikt wordt is AL niet verantwoordelijk
voor het gebruik of verkeerdelijk gebruik
van de bedoelde apparatuur, noch voor
de gevolgen van dergelijk (verkeerdelijk)
gebruik.
7.5 AL draagt zorg voor onderhoud van
de apparatuur veroorzaakt door normaal
gebruik, volgens de toepasbare regels en
voorschriften. De klant stemt er mee in
dat AL een deel van haar verplichtingen
uitbesteed aan derden. De klant zal AL
onmiddellijk informeren bij storingen of
incidenten die goed functioneren van de
apparatuur zouden kunnen schaden.
7.6 Na
beëindiging
van
de
overeenkomst, voor welke reden ook,
heeft AL het recht om de apparatuur te
verwijderen. Kosten van ontmanteling en
transport zijn voor rekening van de klant.
Artikel 8: Huur
8.1 Voor het gebruik van emballage en
apparatuur van AL is klant een
gebruiksvergoeding verschuldigd vanaf

de dag levering tot en met de dag van
retournering, volgens de door AL vast te
stellen tarieven. Klant kan geldende
tarieven te allen tijde opvragen bij AL.
8.2 Voor
de
emballage
wordt
maandelijks
de
gemiddelde
rotatiesnelheid
berekend.
Voor
emballage waarvan de gemiddelde
rotatiesnelheid groter is dan 90 dagen, is
de klant een lange termijn huur
verschuldigd.
Artikel 9: Betaling en facturering
9.1 Betaling dient binnen 14 dagen na
factuurdatum te geschieden, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk een andere
termijn is overeengekomen. Wanneer
termijnbetaling is overeengekomen wordt
40% van de totale prijs bij opdracht
betaald, 50% na aanvoer van het
materiaal of na aanvang werkzaamheden
en 10% bij oplevering.
9.2 Voor iedere maand of gedeelte
daarvan
waarmee
vorenbedoelde
betalingstermijn wordt overschreden is
klant een vertragingsrente van 1,5%
verschuldigd, alsmede alle door AL te
maken
buitengerechtelijke
en
gerechtelijke
(incasso)kosten.
De
buitengerechtelijke
(incasso)kosten
bedragen 15% van het te incasseren
bedrag, met inachtneming van het
wettelijk minimum. Indien klant ten
aanzien van enige factuur met de
betaling in gebreke is, is AL gerechtigd
de leveranties op te schorten, te staken,
contante betaling bij aflevering, of
vooruitbetaling te verlangen.
9.3 De volle vordering tot betaling van AL
op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
a.
een
betalingstermijn
is
overschreden;
b.
klant failliet is gegaan of surseance
van betaling aanvraagt;
c.
beslag op zaken of vordering van
klant wordt gelegd;
d.
klant
(vennootschap)
wordt
ontbonden of geliquideerd;
e.
klant (natuurlijk persoon) het
verzoek doet te worden toegelaten
tot
de
gerechtelijke
schuldsanering, onder curatele
wordt gesteld of overlijdt.
9.4 De facturen van AL worden standaard
als PDF formaat via e-mail verstuurd.
Op uitdrukkelijke vraag van de KLANT
kunnen de facturen eventueel op papier
worden verzonden. KLANT dient deze
wens kenbaar te maken ten laatste op
het ogenblik van bestellen.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud /
pandrecht
10.1 Na levering blijft AL het eigendom
van de geleverde zaken behouden zolang
klant:
a.
tekortschiet of tekort zal schieten
in
de
nakoming
van
zijn
verplichtingen
uit
deze
overeenkomst
of
andere
gelijksoortige overeenkomsten;
b.
Voor verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden
uit
zodanige
overeenkomsten niet betaalt of zal
betalen;
c.
Vorderingen die voortvloeien uit
het
niet
nakomen
van
bovengenoemde overeenkomsten,
zoals schade, boete, rente en
kosten, niet heeft voldaan.
10.2 Zolang er op geleverde zaken een
eigendomsvoorbehoud rust, mag klant
deze
buiten
zijn
normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
10.3 AL heeft het recht de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken
onmiddellijk terug te nemen, waarbij de
transportkosten voor rekening van de
klant zijn en klant AL toestaat de plaats
te betreden waar deze zaken zich
bevinden, onverminderd de overige
rechten en plichten die voortvloeien uit
de overeenkomst.
10.4 Als AL geen beroep kan doen op
haar eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde
zaken
zijn
vermengd,
vervormd is klant verplicht de nieuw
gevormde zaken aan AL te verpanden.

Artikel 11: Veiligheid & Kwaliteit
11.1 De klant wordt geacht kennis te
hebben
genomen
van
de
veiligheidsinformatiebladen behorend bij
de gassoorten, die door AL aan klant
worden verstrekt, dan wel de geldende
veiligheidsvoorschriften voor opstelling
en gebruik van de apparatuur. Het is de
verantwoordelijkheid van de klant dat
een ieder die de gassoorten gebruikt,
dan wel de cilinders hanteert, dan wel op
enig manier gebruik maakt van de
apparatuur
bekend
is
met
de
veiligheidsvoorschriften en zal voldoen
aan aanbevelingen van AL.
11.2 De klant zal geen werkzaamheden
met behulp van olie, vetten of
smeermiddelen in de nabijheid van de
emballage of apparatuur verrichten of
dergelijke producten in de nabijheid van
de emballage of apparatuur opslaan en
zal op geen enkele wijze de emballage of
apparatuur bewerken.
11.3 De door A.L. geleverde gassen zijn
op gebied van kwaliteit strikt conform de
specificaties, vermeld in de laatste
uitgave van de «Gascatalogus» of
andere technische fiches van A.L. De
kwaliteit van de producten wordt
eventueel
door
bijzondere
verkoopsbedingen bepaald.
11.4 Vergunningen gerelateerd aan de
opslag van de producten en vrijstelling
van transportbeperkingen zullen, indien
nodig, door de klant worden verzorgd.
11.5 De
klant
zal
de
interne
veiligheidsregels die van toepassing zijn
op locatie kenbaar maken aan AL en AL
zal voldoen aan deze regels.
11.6 AL heeft het recht om de levering te
annuleren of uit te stellen indien de
veiligheid op de afleverlocatie niet
gegarandeerd kan worden.
Artikel 12: Garantie
12.1 AL staat voor een periode van zes
maanden na (op)levering in voor de
deugdelijkheid van de overeengekomen
prestatie bestaande uit aanneming van
werk, dan wel het bewerken van de door
de klant aangeleverd materieel, dan wel
levering van een zaak dan wel installatie
en/of montage van een geleverde zaak.
In geval de deugdelijkheid van de
overeengekomen prestatie ontbreekt, zal
AL de keuze maken of zij opnieuw
uitvoeren, herstellen, vervangen of voor
een evenredig deel crediteren. Eventuele
gemaakte reis- en verblijfkosten komen
voor rekening van klant.
12.2 Voor onderdelen waarvoor klant en
AL dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie.
Als klant gelegenheid heeft gehad kennis
te nemen van de inhoud van de
fabrieksgarantie zal deze in plaats treden
van garantie op grond van dit artikel.
12.3 Klant kan alleen een beroep doen op
garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van AL heeft
voldaan en moet AL in alle gevallen de
gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen en/of de bewerking
opnieuw uit te voeren.
12.4 Geen garantie wordt gegeven:
a. zodra gebreken het gevolg zijn van
normale slijtage, onoordeelkundig
gebruik, niet of onjuist uitgevoerd
onderhoud of installatie, montage,
wijziging, of reparatie door klant of
door derden.
b.
op geleverde zaken die niet nieuw
waren op het moment van levering
of op zaken die door klant zijn
voorgeschreven of door of namens
hem zijn aangeleverd.
c.
Op het keuren en/of repareren van
zaken van klant.
12.5 Klant kan op een gebrek in de
prestatie geen beroep meer doen, als hij
niet binnen veertien dagen nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken schriftelijk bij AL
heeft gereclameerd. Doch reclamatie
dient uiterlijk binnen 14 dagen na het
verstrijken van de garantietermijn te
geschieden.
Artikel
13:
Aansprakelijkheid
en
verzekering
13.1 De aansprakelijkheid van AL is
strikt beperkt tot de verplichtingen die
vermeld
zijn
in
deze
Leverings-

overeenkomst. Klant verklaart dat het gas
-en zijn verpakkingen geschikt zijn voor
het doel waarvoor ze bestemd zijn. Vanaf
de levering zal het gebruik van het gas
onder de volledige en exclusieve
verantwoordelijkheid van de Klant vallen.
AL zal niet aansprakelijk zijn voor enig
verlies
noch
enige
schade
die
voortvloeien uit gebeurtenissen die buiten
de invloed van AL liggen, of door de fout
of de nalatigheid van de Klant en/of door
een derde partij op wie AL geen enkel
toezicht of controle heeft. In het geval dat
de Klant kan bewijzen dat hij verlies of
schade heeft geleden als direct gevolg
van een fout van AL, zal AL alleen
aansprakelijk zijn voor directe en
materiële schade tot een maximum
bedrag van € 250.000.
Bovendien
wordt
uitdrukkelijk
overeengekomen
dat
AL
niet
aansprakelijk zal zijn voor indirecte noch
gevolgschade, noch welke andere schade
dan ook, zoals in het bijzonder maar enkel
als
voorbeeld,
winstverlies,
productieverlies, bedrijfsverliezen welke in
verbinding
met
deze
Leveringsovereenkomst kunnen ontstaan.
De Klant ziet af van enig verhaalrecht
op AL, voor hemzelf en voor elke derde
partij, voor elke klacht van een derde partij
relatief aan een verlies of een schade die
het desbetreffende maximum bedrag van
€ 250.000 overschrijdt en zal hiervoor van
zijn verzekeraar een vrijwaringverklaring
verkrijgen.
13.2 AL heeft een verzekering afgesloten
met een gerenommeerd bedrijf ter
dekking van elk financieel gevolg van zijn
burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge
een gebrekkige uitvoering van zijn
verplichtingen
die
door
deze
Leveringsovereenkomst opgelegd zijn en
die lichamelijk of materieel letsel zou
hebben veroorzaakt.
De Klant verplicht zich een passende
verzekering af te sluiten ter dekking van
zijn aansprakelijkheid ten aanzien van AL,
de werknemers van AL en van derde
partijen en in het algemeen van alles wat
zich in zijn gebouwen of op zijn terreinen
bevindt (met inbegrip van de apparatuur,
de verpakkingen, de recipiënten, de
gascilinders, ter beschikking gesteld door
AL). In
alle
gevallen
blijft
de
verantwoordelijkheid van AL. beperkt tot
maximum het bedrag van tussenkomst
van zijn verzekeraar.
Elke partij betaalt voor de nodige
verzekeringen van hun respectievelijke
eigendommen.
Artikel 14: Service en diensten
14.1 AL draagt zorg voor het leveren van
capaciteiten en middelen om service te
verlenen. AL is de enige partij om te
beoordelen of middelen nodig zijn om de
service te verlenen die aan haar zijn
uitbesteed.
14.2 Als niet anders schriftelijk bepaald
zal AL service verlenen gedurende de
normale werkweek. Personeel van AL valt
in alle omstandigheden onder de
hiërarchische verantwoordelijkheid van
AL. Klant accepteert een eventuele uit
bedrijf name van apparatuur gedurende
de service.
14.3 In de prijs van het werk zijn niet
begrepen:
a.
kosten voor grond-, hei-, hak-,
breek-,
funderings-,
metsel-,
timmer-, stukadoors-, schilder-,
behangers-, herstel-, of ander
bouwkundig werk.
b.
kosten voor aansluiting van nutsof
andere
infrastructurele
voorzieningen.
c.
kosten ter voorkoming en/of
beperking van schade aan, op of
bij het werk aanwezige zaken.
d.
kosten voor afvoer van materialen,
bouwstoffen of afval.
e.
reis- en verblijfskosten.
14.4 Wijzigingen in het werk resulteren in
ieder geval in meer- of minderwerk als er
sprake is van wijziging in het ontwerp, de
specificaties of het bestek en/of de door
klant
verstrekte
informatie
niet
overeenstemt met de werkelijkheid en/of
van geschatte hoeveelheden met meer
dan 10% wordt afgeweken en/of klant zijn
verplichtingen niet nakomt en hierdoor
vertraging ontstaat.

14.5 Meerwerk wordt berekend op basis
van de waarde van de prijsbepalende
factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht. Minderwerk
wordt verrekend op basis van de waarde
van de prijsbepalende factoren die gold
op het moment van sluiten van de
overeenkomst.
14.6 Oplevering vindt plaats als klant het
werk heeft goedgekeurd en/of als klant
het werk in gebruik heeft genomen en/of
na schriftelijke mededeling van voltooiing.
Keurt klant het werk niet goed, dan dient
hij dit schriftelijk binnen 14 dagen onder
opgave van redenen aan AL kenbaar te
maken. AL wordt in de gelegenheid
gesteld het werk opnieuw op te leveren.
Artikel 15: Overmacht / force majeur
15.1 Behoudens opzet of grove schuld
van AL is AL niet aansprakelijk voor
schade die klant mocht lijden als direct of
indirect gevolg van het feit dat nakoming
van enige verplichting van AL wordt
verhinderd, belemmerd of vertraagd of
niet langer economisch verantwoord is
door omstandigheden of gebeurtenissen
die AL redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorkomen of afwenden. Hieronder
inbegrepen, doch niet beperkt tot,
natuurrampen, oorlog, oproer, staking,
uitsluiting,
bedrijfsstoring,
brand,
overstroming, gebrek aan of verhoogde
kosten in verband met het verkrijgen van
personeel, grondstoffen of vervoer, niet
nakoming
van
verplichtingen
door
toeleveranciers,
dan
wel
andere
omstandigheden
waardoor
storing
ontstaat in de aanvoer van goederen of
grondstoffen
via
de
normale
toeleveringskanalen van AL en/of in de
productie met normale fabricagemiddelen
van AL en/of in de aflevering via de
normale route of met de normale
vervoersmiddelen.
15.2 Ingeval tussen AL en klant een
meerjarige overeenkomst is gesloten, zal
die overeenkomst voor de duur van de in
15.1
omschreven
overmachtsituatie
worden opgeschort. Klant heeft geen
recht ontbinding van de overeenkomst te
vorderen in geval van overmacht.
15.3 In geval van inroepen van overmacht
dient aangetoond te worden dat alle
maatregelen die redelijkerwijs genomen
konden
worden
ook
daadwerkelijk
genomen zijn om de overmacht te
voorkomen of zoveel mogelijk te
beperken.
Artikel 16: Ontbinding
16.1 Indien klant een schikking met zijn
schuldeisers aangaat, surseance van
betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van
faillissement wordt verklaard, onder
curatele wordt gesteld of op andere wijze
de vrije beschikking over zijn vermogen
verliest, dan wel indien klant in gebreke
blijft in nakoming van zijn verplichtingen
jegens AL, heeft AL, onverminderd haar
overige rechten, het recht verdere
leveranties op te schorten en/of middels
een
buitengerechtelijke
ontbindingsverklaring
alle
lopende
overeenkomsten met klant ontbonden te
verklaren en worden al haar vorderingen
op klant onmiddellijk opeisbaar.
16.2 Beide partijen hebben slechts
bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst indien de andere partij, na
verloop
van
een
schriftelijke
ingebrekestelling en mogelijkheid tot
corrigeren
binnen
dertig
dagen,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van de overeenkomst.
16.3 Als klant de overeenkomst wil
ontbinden zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van AL en AL hiermee
instemt, wordt de overeenkomst met
wederzijds goedvinden beëindigd. AL
heeft in dat geval recht op vergoeding van
alle vermogensschade zoals geleden
verlies, gederfde winst en gemaakte
kosten.
16.4 Indien de overeenkomst (tussentijds)
eindigt, om wat voor reden dan ook, is
klant verplicht de emballage, apparatuur
en toebehoren aan AL vrijwillig ter
beschikking te stellen. AL heeft het recht
deze op het terrein van klant weg te
halen.

Artikel 17: Zekerheidsstelling
17.1 Indien bij AL gerede twijfel bestaat of
klant aan zijn verplichtingen uit hoofde
van
enige
gesloten
individuele
overeenkomst zal kunnen voldoen, is de
klant gehouden om op eerste verzoek van
AL, naar genoegen van AL, afdoende
zekerheid te stellen. AL heeft het recht de
overeenkomst te ontbinden indien er
onvoldoende
zekerheidsstelling
kan
worden afgegeven.
Artikel 18: Rechten van intellectuele
eigendom
18.1
Tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen,
behoudt
AL
de
auteursrechten en alle rechten van
industriële
eigendom
op
alle
bij
voorbereiding en/of uitvoering van de
overeenkomst ontwikkelde en/of ter
beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur en/of andere zaken, informatie
en/of
gegevens
zoals
analyses,
tekeningen, (proef)modellen, afbeeldingen
en andere (technische) documentatie.
18.2 Klant verklaart en staat er jegens AL
voor in dat klant met de voorbereiding
en/of uitvoering van de overeenkomst
geen inbreuk maakt op rechten van
derden. Klant vrijwaart AL voor alle
aanspraken
die
hieruit
kunnen
voortvloeien en zal alle schade die het
gevolg is van een dergelijke inbreuk en
ten laste komt van AL of van degene die
zich op een dergelijk recht beroep,
vergoeden.
18.3 Alle tekeningen, (proef)modellen,
(technische)
documentatie,
computerprogramma’s of andere dragers
van informatie alsmede het bestek en alle
zaken die voor of bij (de voorbereiding
van) de uitvoering van de overeenkomst
door AL aan de klant zijn verstrekt, blijven
te allen tijde eigendom van AL en zullen
nadat uitvoering is gegeven aan de
overeenkomst door de klant aan AL
worden teruggezonden.
Artikel 19:
Geheimhouding
19.1 Klant is verplicht alle gegevens,
welke direct of indirect verkregen zijn in
verband met de overeenkomst in meest
ruime zin geheim te houden, behoudens
wanneer klant hiervoor voorafgaand
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
heeft verkregen.
Artikel 20: Boeteclausule / overtreding
van voorwaarden
20.1 Bij overtreding door klant van de
voorwaarden als bepaald in art. 18 en art.
19, is klant een direct opeisbare en niet
voor matiging vatbare boete verschuldigd
van €5000, - per overtreding of iedere dag
dat
de
overtreding
voortduurt,
onverminderd het recht van AL op
volledige schadevergoeding.
Artikel 21: Overdracht
21.1 Het is de klant niet toegestaan om
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van AL rechten en/of
verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst aan derden over te dragen.
21.2 AL kan de verplichting tot levering en
uitvoering ook door derden laten
verrichten, van de door haar te verrichten
handelingen, zonder dat hierdoor de
rechten en/of verplichtingen van de klant
ten opzichte van AL worden aangetast.
Artikel 22: Wijzigen alg voorwaarden
22.1 AL is te allen tijde gerechtigd de
algemene voorwaarden te wijzigen. Deze
aanpassingen
zullen
de
rechtsverhoudingen tussen partijen in de
toekomst (mede) beheersen.
Artikel 23: Toepasselijk
recht
en
geschillen
23.1 Op alle overeenkomsten, alsmede op
aanbiedingen, tussen AL en klant is
uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
23.2 Alle tussen AL en klant gerezen
geschillen, welke niet in onderling overleg
tot een oplossing kunnen worden
gebracht, zullen aan de op basis van de
aard van het geschil bevoegde rechter te
’s-Hertogenbosch worden voorgelegd.
23.3 AL en klant kunnen een andere vorm
van geschillenbeslechting overeenkomen,
zoals arbitrage of mediation.

