Algemene leverings- huur- terbeschikkingstellings- en betalingsvoorwaarden Air Liquide
BV (hierna de „Algemene Voorwaarden“ of „AV“)
Artikel 1: Definities
Wordt verstaan onder:
AL: De Air Liquide vennootschap die deel uitmaakt van de Air Liquide groep van vennootschappen met zetel in de Beneluxen die de Overeenkomst heeft getekend.
Apparatuur: Door AL aan klant ter beschikking gestelde installatie, in huur of bruikleen, ten behoeve van opslag, verdamping, gebruik en/of verbruik van Gassen.
Bijzondere Voorwaarden: d
 e specifieke afspraken die door AL en Klant schriftelijk zijn overeengekomen met betrekking tot de Producten.
Cilinders: Alle door de bevoegde instanties goedgekeurde en toegelaten cilindervormige gasflessen met toebehoren.
Producten: Gassen, Verpakkingen, Apparatuur en diensten die door AL worden geleverd aan de Klant.
Gassen: Alle door AL te leveren types gas in gasvorm dan wel vloeibare en opgeloste vorm.
Klant: De contractuele wederpartij van AL.
Overeenkomst: elke overeenkomst die tussen AL en Klant is gesloten en die bestaat enerzijds uit Bijzondere Voorwaarden (waaronder o.a. prijzen, volumes en duur worden
beschreven) en anderzijds deze AV.
Verpakking(en): houders voor opslag en transport van Gassen, zoals verpakkingen, Cilinders, pakketten, bakken, draagbare cryogene vaten (LGC) evenals hun vaste
accessoires.
Hoeveelheid: de hoeveelheid Gassen wordt in Nederland bepaald bij een temperatuur van 15°C en een druk van 981 mbar.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
2.2
op
2.3
2.4
2.5

Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen betreffende Producten tussen AL en Klant.
Deze AV hebben voorrang op enige andere voorwaarden of bedingen van Klant of derden, evenals andere voorwaarden waarvan toepasselijkheid mogelijk is, bijvoorbeeld
grond van handelsgebruiken of enige handelspraktijk.
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, hieronder begrepen de toepasselijkheid verklaring van enige andere voorwaarden, dienen uitdrukkelijk schriftelijk
door beide partijen te zijn bevestigd.
Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, laat dit onverlet de werking van de overige bepalingen.
Voor zover enige bepaling in de Algemene Voorwaarden, onverenigbaar is, strijdig is of blijkt te zijn met enige bepaling in enige tussen AL en Klant geldende Bijzondere
Voorwaarden, dan prevaleert steeds de bepaling in de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1
3.2
3.3
3.4

Alle aanbiedingen van AL zijn vrijblijvend.
Als Klant aan AL gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag AL uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
De aanvaarding van een aanbod dient schriftelijk te gebeuren.
Tenzij anders overeengekomen, blijven alle prijsopgaven vanwege AL geldig voor een periode van twee (2) kalendermaanden.

Artikel 4: Prijzen
4.1
4.2
4.3
4.4

AL is gerechtigd haar prijzen aan een eventuele stijging van haar bedrijfskosten aan te passen.
Indien het gemiddeld maandelijks verbruik van Klant, gemeten over zes (6) opeenvolgende kalendermaanden, afwijkt van de in de Overeenkomst vermelde volumes,
waarvoor de prijs werd bepaald, is AL gerechtigd de prijs aan te passen.
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 haar prijzen en vergoedingen aan
die verandering aan te passen.
Alle door AL opgegeven prijzen zijn exclusief alle belastingen vanwege enige autoriteit of overheid.

Artikel 5: Leveringen
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

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.
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.
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.
Eigendom van Gassen wordt overgedragen aan Klant bij levering. Het risico van de zaak en/of dienst is vanaf levering voor Klant. Ongeacht het voorafgaande kunnen AL en
klant overeenkomen dat AL voor het transport zorgt voor rekening van de Klant.
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.
Geen enkele klacht over de toestand van de verpakkingen of de Hoeveelheid Gassen die zij bevatten wordt aanvaard indien zij niet wordt gerechtvaardigd door één van bij
de aankomst opgeworpen en door de vervoerder schriftelijk erkende betwisting. AL aanvaardt slechts klachten in verband met de druk of het gewicht van het gas, op
voorwaarde dat het tekort bij de aankomst op de plaats van bestemming wordt vastgesteld en de klacht schriftelijk wordt ingediend binnen de acht dagen na ontvangst
van de goederen.
De druk wordt steeds bij de referentietemperatuur bepaald. Voor per gewicht verkochte Gassen, wordt de tarra steeds op de vaten gestempeld.
De gefactureerde Hoeveelheid Gassen staat op het leveringsbulletin vermeld en kan door gewichtsverschil gecontroleerd worden.
De Klant is verantwoordelijk voor de leveringsplaats, en meer specifiek voor de voorbereidingen ervan, de veilige toegang,en het in alle omstandigheden behouden van de
controle erover. De Klant aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor de omstandigheden en Apparatuur op en rond de leveringsplaats, waaronder alle mogelijke
nutsvoorzieningen en hulpwerkzaamheden die AL redelijkerwijs mag verwachten van de Klant.
Indien Klant wenst over te schakelen van een gasvormig product op een vervangend gasvormig of vloeibaar product, kan AL besluiten deze Producten te leveren tegen de
op dat moment geldende prijzen.
Wanneer Producten door AL niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Klant. Niet afgenomen Producten worden voor rekening en risico van de Klant
opgeslagen.

Artikel 6: Verpakkingen
6.1
6.2

De Verpakkingen zijn eigendom van AL en worden aan Klant ter beschikking gesteld tegen het door AL hiervoor gehanteerde vergoedingssysteem. 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.
Klant mag de Verpakkingen niet gebruiken voor enig ander doel dan de opslag van Gassen die hij van AL heeft betrokken en is gehouden als een goed huisvader voor de
Verpakkingen te zorgen.
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van een of meerdere aan Klant ter beschikking gestelde of geleverde Verpakkingen, die niet te wijten is aan
onachtzaamheid van AL, wordt dit in rekening gebracht aan de Klant tegen een vergoeding gelijk aan de nieuwwaarde.
Het is Klant niet toegestaan door AL ter beschikking gestelde Verpakkingen te vullen of door derden te doen vullen. Het ter vulling aanbieden van een aan Klant
toebehorende Verpakking 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 Verpakking voor rekening van Klant te (doen) verrichten.
Indien de Verpakking een keurdatum voorziet, dient de Klant zich te houden aan de toepasselijke wetgeving inzake retour van de Verpakking aan AL. Alle kosten en/of
aansprakelijkheden vanwege het niet tijdig retourneren van Verpakkingen in verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van AL dienaangaande, zijn voor
rekening van de Klant.
AL is gerechtigd op ieder door haar gewenst moment een onderzoek in te stellen naar de aanwezige Hoeveelheid en toestand van zich in het bezit van Klant zijnde
Verpakkingen. De op de aan Klant verzonden nota’s vermelde aanwezige Hoeveelheid Verpakkingen volgens de administratie van AL bij Klant, wordt geacht juist te zijn
voor zover Klant niet binnen een periode van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk het tegendeel aantoont.
Klant geeft AL toestemming om 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 fee is te allen
tijde opvraagbaar bij AL.
Restanten van Gassen in door AL van Klant teruggenomen Verpakkingen worden niet aan Klant vergoed.

Artikel 7: Apparatuur en installatie
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

AL levert de Apparatuur aan Klant en blijft te allen tijde eigenaar van de Apparatuur, tenzij de 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 en door AL, en zorgt voor een aangepaste verzekering.
Risico, schade en verlies van de Apparatuur gaat over naar de Klant bij levering, en bij vervoer, laden of lossen, of opslag op een voor de Klant specifieke manier, onverlet de
eigendom van de Apparatuur door AL. De Klant zal AL schadeloos stellen voor schade opgetreden aan de Apparatuur, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van
de Klant valt, uitgezonderd in geval van grove nalatigheid vanwege AL.
Indien door AL ter beschikking gestelde Apparatuur door de Klant zelf gebruikt wordt is AL niet verantwoordelijk voor het gebruik of verkeerd gebruik van de bedoelde
Apparatuur, noch voor de gevolgen van dergelijk (verkeerd) gebruik.
AL draagt zorg voor onderhoud van de Apparatuur veroorzaakt door normaal gebruik, volgens de toepasbare regels en voorschriften. De Klant stemt ermee 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.
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/Gebruiksvergoeding
8.1
8.2

8.3

Voor het gebruik van Apparatuur van AL is Klant een gebruiksvergoeding verschuldigd vanaf de dag van levering tot en met de dag van retour, volgens de door AL vast te
stellen tarieven. Voor het gebruik van Verpakkingen van AL is Klant een gebruiksvergoeding verschuldigd vanaf de dag van levering tot en met de dag van retour, volgens
de door AL vast te stellen tarieven.
Indien geen langlopend huurcontract voor de Verpakkingen is gesloten tussen de Klant en AL, vereist AL voor elke Verpakking die aan de Klant ter beschikking wordt
gesteld een onbeschikbaarheidsvergoeding die geldt op het moment van facturering . De onbeschikbaarheidsvergoeding is verschuldigd vanaf de eerste dag van de
maand die volgt op de maand van levering van de Verpakking. Elk geschil over de onbeschikbaarheidsvergoeding moet binnen acht dagen na ontvangst van de
desbetreffende factuur op straffe van uitsluiting worden voorgelegd.
De gemiddelde doorlooptijd van elke Verpakking wordt maandelijks berekend. Voor elke Verpakking waarvan de gemiddelde doorlooptijd langer is dan een vooraf bepaalde
periode (3 maanden en / of 6 maanden vanaf de leverdatum), is de Klant aansprakelijk voor een compensatie voor immobilisatie voor de Verpakkingen voor een lange
termijn, tegen de op dat moment geldende tarieven. In ieder geval blijft de de onbeschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in artikel 8.2 verschuldigd. AL behoudt zich het
recht voor om, indien nodig, beheerskosten in rekening te brengen aan de Klant.

Artikel 9: Betaling en facturering
9.1
9.2
9.3

9.4
9.5

Betaling dient binnen 30 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.
Wanneer deze betalingstermijn wordt overschreden is Klant een vertragingsrente van 1,5% verschuldigd, alsmede alle door AL te maken buitengerechtelijke en
gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te incasseren bedrag. Indien Klant ten aanzien van enige factuur met de betaling
in gebreke is, is AL gerechtigd de leveringen op te schorten of te staken, of contante betaling bij aflevering of vooruitbetaling te verlangen.
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.
De facturen van AL worden standaard als PDF formaat via e-mail verstuurd. De Klant verplicht zich AL te informeren naar welk emailadres de facturen verstuurd dienen te
worden, en AL tijdig op de hoogte te brengen van een eventuele wijziging van dit emailadres. Op uitdrukkelijke vraag van de Klant kunnen de facturen eventueel op papier
worden verzonden tegen vergoeding van extra administratie- en verzendkosten tegen de op dat ogenblik geldende tarieven van AL.
AL heeft het recht om alle of een gedeelte van de schuldvorderingen hij op de Klant heeft over te dragen aan enig financiële instelling of verzekeringsmaatschappij in het
bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, met betrekking tot een overeenkomst van factoring of van securitisatie van handelsvorderingen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud / pandrecht
10.1 AL behoudt de eigendom van de geleverde Producten zolang de Klant:
a.
tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
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 Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze niet verpanden of op andere wijze bezwaren, doorverkopen of als betaalmiddel
gebruiken.
10.3 AL heeft het recht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten 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 Producten zijn vermengd of vervormd is Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan AL
te verpanden.
10.5 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AL veilig te stellen.
10.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om AL
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
10.7 In het geval AL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan AL en door AL
aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AL zich bevinden en die zaken terug te nemen.
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Artikel 11: Veiligheid & Kwaliteit
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de veiligheidsinformatiebladen behorend bij de Gassen, 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 Gassen gebruikt, dan wel de
Verpakkingen hanteert, dan wel op enig manier gebruik maakt van de Apparatuur bekend is met de veiligheidsvoorschriften en deze correct toepast.
De Klant zal geen werkzaamheden met behulp van olie, vetten of smeermiddelen in de nabijheid van de Verpakking of Apparatuur verrichten of dergelijke producten in de
nabijheid van de Verpakking of Apparatuur opslaan en zal op geen enkele wijze de Verpakking of Apparatuur bewerken.
Teneinde verontreiniging van de Verpakkingen te voorkomen en/of de speciale toestand waarin ze zich bevinden niet nadelig te beïnvloeden, is het uitdrukkelijk aan te
bevelen de kranen, ook die van ledige vaten, te sluiten. Daaruit voortvloeiende kosten vallen ten laste van de Klant. AL vestigt met nadruk de aandacht van de Klant, die in
overtreding met zijn verplichtingen de cilinders zou vullen of laten vullen, op het door hem of door anderen te lopen risico en op de verantwoordelijkheid die hij op zich
neemt voor de gevolgen van een handeling, die zoals hij weet bijzondere bevoegdheid, ondervinding en zorgen vereist. AL wijst elke verantwoordelijkheid af voor om het
even welke lichamelijke of stoffelijke schade, veroorzaakt door de cilinders of hun inhoud.
De Gassen zijn op gebied van kwaliteit strikt conform de specificaties, vermeld in de laatste uitgave van de «Gascatalogus» of andere technische fiches van AL. De kwaliteit
van de Producten wordt eventueel door Bijzondere Voorwaarden bepaald.
Vergunningen gerelateerd aan de opslag van de Producten en vrijstelling van transportbeperkingen zullen, indien nodig, door de Klant worden verzorgd.
De Klant zal de interne veiligheidsregels die van toepassing zijn op locatie kenbaar maken aan AL en AL zal voldoen aan deze regels.
AL heeft het recht om de levering te annuleren of uit te stellen indien de veiligheid op de afleverlocatie niet gegarandeerd kan worden.
Indien AL het vermoeden heeft dat de door haar te leveren Producten onrechtmatig of voor oneigenlijke doeleinden zullen worden toegepast heeft AL het recht de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 12: Garantie
12.1

12.2
12.3
12.4

12.5

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 materiaal, dan wel levering van een zaak dan wel installatie en/of montage van een geleverd Product. 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.
Voor onderdelen waarvoor Klant en AL dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie zal in plaats treden van garantie op
grond van het artikel 12.1.
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.
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 Producten 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.
Klant kan geen gebrek in de prestatie meer inroepen, als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dit schriftelijk
bij AL heeft gemeld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verzekering
13.1

13.2

13.3

De aansprakelijkheid van AL is strikt beperkt tot de verplichtingen die vermeld zijn in de Overeenkomst. Klant verklaart dat de Producten geschikt zijn voor het doel
waarvoor ze bestemd zijn. Vanaf de levering zal het gebruik van de Gassen 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 in de uitvoering van de Overeenkomst tot een maximum bedrag van € 250.000 per
schadegeval en per jaar. 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 vrijwaringsverklaring verkrijgen.
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, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, productieverlies, bedrijfsverliezen welke in
verbinding met de Overeenkomst kunnen ontstaan.
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 de Overeenkomst 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 Cilinders, ter beschikking gesteld door AL).
Elke partij betaalt voor de nodige verzekeringen van hun respectievelijke eigendommen.
Schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt aan het personeel van de Klant of van AL door de Verpakking of de Apparatuur vallen onder de verantwoordelijkheid van hun
respectievelijke werkgever. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten of acties waarop de slachtoffers van ongevallen, hun rechthebbenden of de sociale
zekerheid recht hebben.

Artikel 14: Werken en diensten
14.1
14.2
14.3

14.4
14.5
14.6

AL draagt zorg voor middelen om werken uit te voeren en/of diensten te verlenen. AL is de enige partij om te beoordelen of middelen nodig zijn om de werken en/of
diensten te verlenen die aan haar zijn toevertrouwd.
AL zal de werken uitvoeren en/of diensten verlenen gedurende de normale werkweek, behoudens indien anders schriftelijk werd bepaald. Personeel van AL valt in alle
omstandigheden onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van AL. Klant accepteert een eventuele uitbedrijfname van Apparatuur gedurende de werken en/of diensten.
In de prijs van enig werk en/of dienst uitgevoerd door AL 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 nuts- of 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.
Wijzigingen in het werk en/of de dienst, het ontwerp, de specificaties of het bestek, of de wijzigingen van termijn die benodigd zijn omdat (i) de door Klant verstrekte
informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid , of (ii) Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of (iii) redelijkerwijs onvoorzienbare omstandigheden buiten de macht van
partijen zich voordoen, kunnen resulteren in bijkomende kosten ten laste van de klant.
Meerwerk of bijkomende diensten worden berekend op basis van de prijzen die gelden op het moment dat het meerwerk of bijkomende diensten worden verricht of
geleverd.
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 door AL.
Keurt Klant het werk niet goed, dan dient hij dit schriftelijk binnen 8 dagen onder opgave van redenen aan AL kenbaar te maken.

Artikel 15: Overmacht
15.1

AL zal niet aansprakelijk zijn voor tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten opzichte van de Klant in geval van gebeurtenissen die niet is te wijten aan schuld
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, buiten de redelijke controle van haar of die van haar
onderaannemers plaatsvinden, in het bijzonder maar zonder daartoe beperkt te zijn, natuurlijke oorzaken, handelingen van derden, oorlog, burgeropstand, uitsluiting,
staking, uitval van machines of apparatuur, explosie, overstroming, brand, aardbeving, uitval van communicatiesystemen, cyberaanval, onmogelijkheid om voldoende
elektrische stroom, personeel, grondstoffen of transportmiddelen te verkrijgen, leveranciers die hun verbintenissen niet nakomen of andere omstandigheden die de
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15.2

onderbreking van de bevoorrading in goederen of grondstoffen via de gewoonlijk leverroutes van AL tot gevolg hebben of, wettelijke maatregelen die haar verhinderen te
voldoen aan een gedeelte of het geheel van haar contractuele verplichtingen.
De uitvoering van de Overeenkomst zal opgeschort worden voor de duur van de in artikel 15.1 omschreven overmachtsituatie en de Overeenkomstduur zal worden verlengd
voor de duur van de overmachtsituatie.. Voor alle duidelijkheid geeft zulke overmachtsituatie de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16: Ontbinding of opschorting
16.1
16.2
16.3
16.4

Indien Klant zich in een van de onder artikel 9.3 beschreven situaties bevindt, dan wel indien Klant in gebreke blijft in nakoming van zijn verplichtingen jegens AL, heeft AL,
onverminderd haar overige rechten, het recht verdere leveringen op te schorten. Alle vorderingen van AL op Klant worden desgevallend onmiddellijk opeisbaar.
Beide partijen hebben slechts bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst indien de andere partij, na verloop van een schriftelijke ingebrekestelling en mogelijkheid
tot corrigeren van de tekortkoming binnen 30 dagen na datum van voormelde schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
Overeenkomst.
Als Klant de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van AL en AL hiermee schriftelijk instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds
goedvinden beëindigd tegen een nader schriftelijk overeen te komen datum. AL heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies,
gederfde winst en gemaakte kosten.
Indien de Overeenkomst (tussentijds) eindigt, om wat voor reden dan ook, is klant verplicht de Verpakkingen, Apparatuur en toebehoren aan AL vrijwillig ter beschikking te
stellen. AL heeft het recht deze op het terrein of in de gebouwen van Klant weg te halen.

Artikel 17: Zekerheidsstelling
Indien bij AL gerede twijfel bestaat of Klant aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal kunnen voldoen, is de Klant gehouden om op 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 verstrekt..

Artikel 18: Rechten van intellectuele eigendom
18.1
18.2
18.3

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.
Elke partij verklaart en staat er jegens de andere partij voor in dat de eerste partij met de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op
rechten van derden. Elke partij vrijwaart de andere partij voor alle aanspraken die hieruit kunnen voortvloeien en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk
en ten laste komt van de andere partij of van degene die zich op een dergelijk recht beroep, vergoeden.
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 Klant zijn verstrekt, en die geen essentieel of overeengekomen element uitmaken van geleverde
diensten en/of werken, blijven te allen tijde eigendom van AL en zullen op het einde van de Overeenkomst door de Klant aan AL worden teruggezonden.

Artikel 19: Geheimhouding
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 AL
hiervoor voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen.

Artikel 20: Bescherming van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die door AL worden verzameld, worden veilig opgeslagen en worden alleen gebruikt voor legale zakelijke doeleinden. Persoonsgegevens worden
niet gedeeld met derden zonder informatieverstrekking daartoe naar de Klant. Gevoelige persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met derden zonder voorafgaande
toestemming vanwege de Klant. Voor meer informatie daarover wordt de Klant verwezen naar de Air Liquide Legal Notice die beschikbaar is op AL’s website:
https://industrie.airliquide-benelux.com/belgie-nederland/legal-notice.

Artikel 21: AL Gedragscode en Corruptiebestrijding
Het is van het grootste belang voor AL dat haar klanten en de medewerkers van haar klanten zich houden aan de principes die zijn vastgelegd in de AL’s Gedragscode, beschikbaar
op de link: https://www.airliquide.com/group/ethics. Klant moet zich houden aan deze principes. Klant gaat er ook mee akkoord zich te houden aan de wetten en voorschriften die
van toepassing zijn op de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen met AL, in het bijzonder wat betreft corruptiebestrijding. Klant erkent dat het een beleid daaromtrent heeft
en adequate procedures geïmplementeerd werden, en deze zal blijven toepassen om naleving van de corruptiebestrijding en wet- en -regelgeving die daarop van toepassing zijn, te
bevorderen.

Artikel 22: Boeteclausule / overtreding van voorwaarden
Bij overtreding door Klant van de voorwaarden als bepaald in artikel 18 en artikel 19, is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van €5000, - per overtreding per dag
dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van AL op volledige schadevergoeding.

Artikel 23: Overdracht
23.1
23.2
23.3

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.
AL kan de verplichting tot levering en uitvoering van werken en/of diensten 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.
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing ten overstaan van de rechthebbenden van de Klant en van A.L. bijzonder bij overdracht van rechten,
cessie, absorptie of fusie, evenals bij overbrenging van de activiteiten van de ene of de andere partij.

Artikel 24: Toepasselijk recht en geschillen
24.1
24.2

Het toepasselijk recht is het recht van het land waarin de zetel van de AL vennootschap die de Overeenkomst heeft getekend is gevestigd.
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 voorgelegd worden te ’s-Hertogenbosch (Nederland) indien het Nederlands recht van toepassing is.
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