
 
 NCH ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN  
1.  
TOEPASSING VAN VOORWAARDEN  
1.1  
Er komt geen overeenkomst tot stand voor de bestelling van de klant door NCH verwerkt wordt.  
1.2  
Deze voorwaarden doen de (eventuele) standaardvoorwaarden van de klant teniet.  
1.3  
Indien de leverancier een offerte verstrekt, dan is deze gedurende 30 dagen na de datum van opmaak geldig, behoudens 
indien de leverancier deze offerte voordien heeft ingetrokken.  
2.  
AFLEVERING VAN DE GOEDEREN  
2.1  
De leverancier zal de goederen leveren op het adres dat in het contract vermeld wordt of zoals op een andere wijze tussen 
de partijen schriftelijk werd overeengekomen.  
2.2  
De goederen worden pas eigendom van de klant zodra de leverancier alle openstaande bedragen met betrekking tot de 
goederen heeft ontvangen, maar het risico van de goederen wordt overgedragen op het ogenblik van de levering.  
3.  
PLICHTEN VAN DE KLANT  
3.1  
De klant zal (op eigen kosten):  
(a)  
de instructies van de leverancier met betrekking tot de goederen volgen. Deze staan vermeld op de productetiketten, de 
technische bijlagen en op de Material Safety Data Sheets;  
(b)  
verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en onderhouden van de betreffende terreinen voor de levering en ontvangst 
van de goederen; en  
(c)  
de goederen niet doorverkopen.  
4.  
KOSTEN EN BETALING  
4.1  
De klant zal instaan voor de kosten die voortvloeien uit de in het contract vermelde goederen.  
4.2  
De klant betaalt iedere factuur die door de leverancier wordt ingediend volledig en onverminderd, en dit binnen de 30 
dagen na factuurdatum.  
4.3  
Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw en/of eventuele andere van toepassing zijnde taksen of heffingen, die extra 
zullen worden aangerekend tenzij anders vermeld.  
4.4  
Het tijdstip van de betaling vormt een essentieel element van de overeenkomst.  
4.5  
Indien de klant de leverancier niet op vervaldatum betaalt, dan kan de leverancier vanaf de vervaldatum van de betreffende 
factuur interest op dit bedrag aanrekenen, aan een jaarlijks percentage van 8% dat dagelijks vermeerdert.  
4.6  
De leverancier mag eventuele aansprakelijkheid van de klant aan de leverancier compenseren met aansprakelijkheid van 
de leverancier aan de klant.  
4.7 
Bij niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag forfaitair verhoogd met 10%. 
 
5.  
DEFECTEN  
5.1  
Goederen die door de klant geweigerd worden omdat deze niet overeenstemmen met hetgeen was overeengekomen, 
moeten aan de hand van een schriftelijk document worden geweigerd dat verzonden wordt naar het adres van de 
maatschappelijke zetel van de leverancier of via e-mail naar NCHBE@NCH.com en dit binnen de 7 dagen na de levering.  
5.2  
Klachten voor een tekort, beschadiging of verlies worden niet aanvaard tenzij de leverancier van dit gebrek, deze schade of 
dit verlies schriftelijk op de hoogte wordt gesteld;  
(a)  
Binnen de zeven dagen na ontvangst van de goederen indien het een beschadiging en/of tekort betreft  



(b)  
Binnen de zeven dagen na de factuur van de leverancier indien het een verlies betreft.  
5.3  
In geen geval mogen beschadigde goederen naar de leverancier worden teruggezonden vóór dit schriftelijk werd 
aangevraagd.  
5.4  
De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten als gevolg van een ongeval, normale slijtage, 
nalatigheid, onjuiste behandeling, onjuist gebruik, onjuiste werking of onjuist tekort of als gevolg van om het even welk 
ander gebrek van iemand anders dan de leverancier.  
6.  
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  
6.1  
De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies van winst, verlies van activiteiten, verlies 
van goodwill en/of gelijkaardige verliezen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goederen, verlies van contract, 
verlies van gebruik of eender welk speciaal, onrechtstreeks, daaruit voortvloeiend gevolg- of zuiver economisch verlies, 
kosten, schade, onkosten of uitgaven.  
6.2  
De totale aansprakelijkheid van de leverancier beperkt zich tot de prijs die voor de goederen betaald werd.  
6.3  
De leverancier en de klant leven de voorwaarden die in het contract bepaald werden na, tenzij en in de mate dat dit 
absoluut wettelijk niet is toegestaan.  
6.4  
De leverancier zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle waarborgen, voorwaarden of andere bepalingen die 
de wet stilzwijgend voorziet.  
6.5  
Indien de prestaties van de leverancier niet mogelijk zijn door een handeling of veronachtzaming van de klant, dan is de 
leverancier niet aansprakelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse kosten, onkosten of verliezen die de 
klant lijdt. De klant is aansprakelijk voor alle kosten die uit deze verhindering voortvloeien en de kosten vermeld onder 
voorwaarde 4.1 blijven verschuldigd.  
7.  
BESCHERMING VAN GEGEVENS  

De persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door en voor de leverancier in verband met de goederen en 
diensten van de leverancier. Deze gegevens mogen buiten de Europese Economische Unie worden verwerkt.  
De naam, het adres en de betaalgegevens van de klant kunnen worden ingediend bij een kredietratingagentschap.  

8.  
BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE  

Elke partij (de ‘Ontvangende partij’) zorgt ervoor dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij (de ‘Leverende 
partij’) vertrouwelijk blijft. De Ontvangende partij zal de vertrouwelijke informatie van de Leverende partij uitsluitend 
gebruiken voor de doeleinden van het Contract. De Ontvangende partij zal de leidinggevenden, werknemers en 
agenten van de Ontvangende partij informeren over hun verplichtingen als gevolg van deze voorwaarde 8, en erover 
waken dat aan deze plichten wordt voldaan.  

9.  
BEËINDIGING  
9.1  
Elke partij mag het contract binnen redelijke termijn beëindigen door de andere partij daarvan op de hoogte te stellen 
indien de andere partij het verschuldigde bedrag niet betaalt.  
9.2  
Indien het contract om om het even welke reden wordt beëindigd:  
(a)  
dan betaalt de klant de leverancier onmiddellijk alle openstaande facturen en interesten. Wat betreft geleverde goederen 
waarvoor nog geen factuur werd ingediend, mag de leverancier een factuur indienen die dan onmiddellijk na ontvangst 
moet worden voldaan, en  
(b)  
de klant zal alle goederen van de leverancier op eigen kosten terugzenden in overeenstemming met de instructies van de 
leverancier.  
9.3  
Bij het beëindigen van het contract (ongeacht om welke reden) blijven de voorwaarden 4, 5, 7, 8, 9 en 10.3 onverminderd 
gelden.  
9.4  
Geen van de partijen mag op basis van eigen verzuim het contract beëindigen.  
10.  
ALGEMEEN  
10.1  



Het contract en eventuele documenten waarnaar wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en 
overstijgen een eventuele eerdere overeenkomst, begrip of onderling akkoord met betrekking tot het voorwerp waarop het 
contract betrekking heeft en geen enkele wijziging zal gelden tenzij dit schriftelijk gebeurt en door beide partijen wordt 
ondertekend.  
10.2  
Indien een bepaling van het contract (of een gedeelte daarvan) door een rechtbank of een andere bevoegde jurisdictie 
ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden, dan wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, voor zover nodig, 
verondersteld geen deel uit te maken van het contract en dan blijven de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere 
bepalingen van het contract onaangetast.  
10.3  
Dit contract valt onder de wetten van België en de rechtbanken van dit land hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid. Alle 
geschillen vallen onder Belgisch recht, en de Rechtbanken van Brussel hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid. 
 
 


