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KRATON CORPORATION 
VERKOOPVOORWAARDEN 

1  TOEPASSELIJKHEID. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle productverkopen door Kraton Corporation of 

een dochteronderneming van Kraton Corporation (waarbij elke afzonderlijke entiteit wordt aangeduid als 'Verkoper') aan de koper 

('Koper') zoals genoemd in alle documenten waarin deze Verkoopvoorwaarden afgedrukt zijn of waarin hiernaar verwezen wordt, 

of waaraan deze voorwaarden als bijlage toegevoegd zijn. Samen met deze documenten vormen de Verkoopvoorwaarden de 

'Overeenkomst' tussen Verkoper en Koper. 

2.  PRODUCTHOEVEELHEID. Verkoper is niet verplicht een grotere hoeveelheid Producten te leveren dan vermeld in de 

Overeenkomst. Indien geen maandelijkse hoeveelheid aangegeven is, kan Verkoper de te leveren hoeveelheid in enige maand 

beperken tot een pro rata gedeelte van de hoeveelheid als aangegeven in de Overeenkomst of in de kooporder of prognose van de 

Koper, zoals maandelijks berekend. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Verkoper zijn Producten die krachtens deze 

Overeenkomst worden geleverd, bedoeld voor gebruik als grondstof in de productieprocessen van Koper en niet voor 

wederverkoop.

3.  ORDERS EN ZENDINGEN. Alle door Koper te plaatsen bestellingen moeten worden geplaatst binnen de standaard 

doorlooptijden van Verkoper voor volledige zendingen van telkens één Product. Bestellingen die buiten de standaard doorlooptijden 

van Verkoper worden geplaatst, en/of bestellingen voor gemengde zendingen of niet-volledige zendingen zijn onderhevig aan de 

toestemming van Verkoper en diens standaardtoeslagen. Onder een volledige zending wordt hier een volledig gevulde container 

verstaan, op basis van de gekozen vervoerwijze van een bestelling (met inbegrip van maar niet beperkt tot een goederenwagon, 

tankauto, bestelwagen, ISO-tank, ISO-container en flexitank). Zendingen van Producten worden uitsluitend uitgevoerd op de door 

Verkoper vermelde locatie en Verkoper kiest de herkomst van de zending, het transportbedrijf en de productielocatie vanwaar de 

Producten worden geleverd, rekening houdend met door Koper gestelde facilitaire eisen. De hoeveelheid van alle zendingen wordt 

bepaald volgens de gebruikelijke weegpraktijken van Verkoper, waarbij diens hoeveelheidsbepaling steeds doorslaggevend is. 

Koper zal elke zending onmiddellijk en voor eigen rekening en risico lossen. Voor leveringen die uitgevoerd worden met materieel 

dat eigendom is van Verkoper of door Verkoper wordt geleaset, of met materieel dat door een externe logistieke dienstverlener 

beschikbaar wordt gesteld die door of namens Verkoper is gecontracteerd, is Koper verantwoordelijk voor de betaling van 

demurrage-, detention- en opslagkosten als Koper dergelijk materieel langer vasthoudt dan de toegestane vrije tijd voor levering 

die door Verkoper wordt aangegeven. Koper is verder verantwoordelijk voor elk verlies van of alle schade aan materieel van 

Verkoper of derden gedurende de tijd dat dit in het bezit van of in bewaring bij Koper is of onder diens zorg en/of toezicht valt. 

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, gaat het risico van het verlies van de Producten op de verzendlocatie van Verkoper 

over op Koper, waarbij de vrachtkosten vanaf de verzendlocatie naar de bestemming van Koper voor rekening zijn van Koper.

4.  PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, is de prijs voor elk Product 

zoals aangegeven door Verkoper, en is deze prijs op elk moment onderhevig aan wijziging door Verkoper, die Koper hiervan in 

kennis stelt. Belastingen (behalve inkomstenbelasting), accijnzen of andere van overheidswege opgelegde heffingen die nu of later 

worden geheven over de Producten of de grondstoffen voor de vervaardiging van de Producten (of die opgelegd worden aan 

Verkoper, of die door Verkoper moeten worden betaald of geïnd in verband met de vervaardiging, verkoop, het vervoer of gebruik 

van deze Producten of grondstoffen), zijn samen met de te betalen prijs voor rekening van Koper. Indien het Verkoper op grond 

van de wet, regelgeving of overheidsmaatregelen verboden is om een krachtens de Overeenkomst vastgestelde prijs te verhogen of 

te blijven hanteren, kan Verkoper de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen opzeggen. 

Betalingen moeten binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum voldaan zijn bij de bank of financiële instelling van Verkoper, bij 

gebreke waarvan Koper van rechtswege in verzuim is, zonder dat kennisgeving door Verkoper vereist is. Als de datum van betaling 

op een zaterdag, zondag of feestdag valt, geldt als datum voor betaling de dichtstbijzijnde voorafgaande werkdag. Verkoper behoudt 

zich het recht voor de bovenstaande betalingsvoorwaarden te wijzigen of het krediet van Koper te verminderen of te annuleren, 

indien niet tijdig wordt betaald en/of als Verkoper van mening is dat de kredietwaardigheid van Koper verslechtert of Koper 

anderszins voor Verkoper een kredietrisico vormt. Elke verplichting van Verkoper om aan deze Overeenkomst te voldoen, is te 

allen tijde onderworpen aan het vermogen van Koper om aan de kredieteisen van Verkoper en aan diens eisen op het gebied van 

financiële verantwoordelijkheid te voldoen, zoals bepaald naar eigen, redelijk goeddunken van Verkoper. 

5.  EIGENDOMSVOORBEHOUD. Indien vereist door toepasselijk recht en tenzij anderszins overeengekomen, niettegenstaande 

levering, blijven de Producten eigendom van Verkoper totdat Koper de koopsom volledig heeft voldaan, met inbegrip van alle 

belastingen (behalve inkomstenbelasting), accijnzen of andere van overheidswege opgelegde heffingen. In de periode tussen de 

levering van de Producten en de volledige betaling houdt Koper de Producten als bewaarnemer voor Verkoper vast en slaat deze 

de Producten op een zodanige wijze op dat duidelijk kan worden vastgesteld dat ze eigendom zijn van Verkoper. Geen enkel in 

onderhavig artikel 5 beschreven eigendomsvoorbehoud tast de overdracht van voordeel en risico aan zoals anderszins beschreven 

in deze Overeenkomst.
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6.  GARANTIES. Verkoper garandeert dat elk Product bij ontvangst door Koper aan de verkoopspecificaties voldoet die in de 

Overeenkomst zijn vastgelegd, of aan de verkoopspecificaties die anderszins door Verkoper aangegeven worden. Verkoper behoudt 

zich het recht voor de verkoopspecificaties van een Product op elk moment te wijzigen, met inachtneming van een 

kennisgevingstermijn van ten minste dertig (30) dagen. Verkoper garandeert tevens de naleving van alle toepasselijke wet- en 

regelgeving in het rechtsgebied waarin de Producten worden vervaardigd. Niettegenstaande het voorafgaande worden Producten 

die geïdentificeerd zijn als zijnde in ontwikkeling of als zijnde monsters, proefproducten of testbatches, of die verkocht worden 

nadat Verkoper heeft vastgesteld dat ze schroot, niet volgens specificatie, afwijkend van specificatie, niet van eerste kwaliteit, etc. 

zijn, in hun huidige staat zonder enige garantie en voor risico van Koper aan Koper verstrekt of verkocht. Koper verklaart als 

enige verantwoordelijk te zijn voor het vaststellen van de geschiktheid van enig materiaal of Product van Verkoper dat 

Koper kiest voor zijn beoogde doel, en bevestigt niet te hebben vertrouwd op een verklaring van of namens Verkoper ten 

aanzien van de geschiktheid voor gebruik van enig Product van Verkoper voor welke beoogde toepassing dan ook.

7.  AFWIJZING VAN ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE 

WET, BEHALVE ZOALS HIERBOVEN BEPAALD EN VOOR WAT BETREFT DE IMPLICIETE VOORWAARDE MET 

BETREKKING TOT EIGENDOM, GEEFT VERKOPER GEEN ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK 

BETREFFENDE DE PRODUCTEN, HETZIJ TEN AANZIEN VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, 

VERKOOPBAARHEID EN HOUDBAARHEID, HETZIJ ANDERSZINS, EN WORDEN ER OOK GEEN GARANTIES 

GEÏMPLICEERD. VERKOPER LEGT DAARNAAST GEEN VERKLARINGEN AF EN AANVAARDT GEEN ENKELE 

AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE NIET-INBREUK OP OCTROOIRECHTEN EN/OF 

AUTEURSRECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK DOOR KOPER VAN DE PRODUCTEN OF INFORMATIE 

VAN VERKOPER. 

8.  OVERMACHT. Zowel Verkoper als Koper wordt vrijgesteld van zijn contractuele verplichtingen (met uitzondering van de 

betalingsverplichting van een partij), voor zover uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door omstandigheden (met uitzondering 

van financiële omstandigheden) waarop Verkoper of Koper redelijkerwijs geen invloed heeft (waarbij bedoelde omstandigheid 

geldt als een geval van overmacht), met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, ontploffingen, oorlogsdaden of 

terrorisme, mechanische defecten, stakingen of andere arbeidsonrust, epidemieën, pandemieën, stilleggingen van fabrieken, het 

niet kunnen verkrijgen van grondstoffen, de onbeschikbaarheid of verstoring van de werking van de gebruikelijke middelen voor 

het vervoer van de Producten of naleving van enige wet- en regelgeving, voorschriften, aanbevelingen of verzoeken van 

overheidsinstanties. De partij die zich beroept op overmacht, moet hiervan onmiddellijk schriftelijk kennisgeving doen aan de 

andere partij en alle commercieel redelijke inspanningen doen om de overmachtssituatie te beëindigen of weg te nemen. Als er na 

een overmachtssituatie een tekort is aan een aanbod van Producten van Verkoper of van Producten uit een of meer van diens 

aanvoerbronnen, dan is Verkoper niet verplicht Producten te kopen om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen, en kan 

Verkoper de beschikbare Producten verdelen over al zijn klanten en deels behouden voor eigen intern gebruik op een wijze die 

Verkoper naar eigen goeddunken passend acht. Producthoeveelheden die niet worden verzonden als gevolg van een 

niet-toerekenbare tekortkoming, worden in mindering gebracht op de nog resterende te leveren hoeveelheid van hetzelfde Product. 

9.  VEILIGHEID EN GEZONDHEID. Verkoper heeft veiligheidsinformatiebladen, etiketten, productgegevensbladen en andere 

technische bulletins en publicaties gepubliceerd (waarvan exemplaren beschikbaar zijn gesteld aan Koper) waarin ten aanzien van 

de Producten en hun eigenschappen informatie staat met betrekking tot gezondheid, veiligheid, hantering, opslag en milieugevaren, 

een en ander in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in het rechtsgebied waarin de vervaardiging plaatsvindt. 

Koper dient deze informatie te lezen en op te nemen in zijn veiligheidsprogramma’s voor medewerkers (oriëntatie, communicatie, 

training, procedures etc.). Koper dient zijn werknemers, opdrachtnemers, vertegenwoordigers en andere derden die na levering aan 

Koper krachtens deze Overeenkomst aan de Producten kunnen worden blootgesteld, volledig en adequaat te informeren over alle 

gevaren die met de Producten gepaard gaan, en over de aangewezen procedures voor opslag, hantering en gebruik van de Producten 

zoals vermeld in dergelijke documenten of in aanvullende documenten die tijdens de looptijd van deze Overeenkomst aan Koper 

worden gezonden. Koper is zelfstandig verplicht alle beschikbare informatie, waaronder informatie verstrekt door Verkoper, 

volledig en adequaat op te nemen in zijn informatie over productveiligheid, en alle werknemers, opdrachtnemers, 

vertegenwoordigers en klanten kopieën te verstrekken van deze gevarendocumenten. Indien het Producten wordt verwerkt, 

vermengd of toegevoegd aan een ander product, dient Koper eveneens relevante gezondheids- en veiligheidsinformatie te 

verstrekken aan alle personen die volgens Koper mogelijk aan dat product worden blootgesteld. Het niet in acht nemen van 

opslaginstructies van Verkoper maakt alle in deze voorwaarden vermelde productgaranties ongeldig. 

10.  AANSPRAKELIJKHEID – SCHADECLAIMS – VRIJWARING. Koper zal Verkoper, diens gelieerde bedrijven en 

directieleden, bestuursleden, werknemers en vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen voor en tegen elke 

risico- of andere aansprakelijkheid inzake een vordering, aanspraak, verlies of kosten van enige aard (met inbegrip van maar niet 

beperkt tot letsel, ziekte of overlijden van personen (inclusief werknemers van Verkoper en Koper en/of derden) of 

eigendomsschade (inclusief eigendomsschade voor Verkoper, Koper en/of derden)) ten gevolge van of verband houdend met: 
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(a) het lossen, opslaan, hanteren, verkopen of gebruiken van de Producten door Koper (behalve indien veroorzaakt door nalatigheid 

van Verkoper), (b) elk product, materiaal of elke stof dat/die direct of indirect gecreëerd is door Koper en de Producten bevat (het 

'Product van Koper'), samen met elke toepassing of elk gebruik van dit Product van Koper, en/of (c) het niet naleven door Koper 

van in deze voorwaarden vermelde verklaringen, garanties, overeenkomsten of afspraken van Koper.  

Ontvangst door Koper van krachtens deze Overeenkomst geleverde Producten betekent onvoorwaardelijke acceptatie door Koper 

en afwijzing door Koper van diens rechten om een schadeclaim van welke aard dan ook in te dienen met betrekking tot deze 

Producten, tenzij Koper Verkoper binnen dertig (30) na ontvangst van de Producten of, in geval van niet-levering, binnen dertig 

(30) dagen na de datum van de geplande levering, schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke claim. Ter vermijding van twijfel: 

elke claim van Koper dat de Producten niet voldoen aan de hierin vermelde verkoopspecificaties, is alleen geldig indien de claim 

wordt ingediend met verwijzing naar het Product ten tijde van ontvangst van de Producten door Koper.  

HET ENIGE RECHTSMIDDEL VAN KOPER EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER INZAKE 

ENIGE EN ALLE SCHADECLAIMS VOORTVLOEIENDE UIT VERVAARDIGING EN LEVERING OF 

NIET-LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR VERKOPER KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT 

OF DEZE SCHADECLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID AL DAN NIET GEGROND IS OP NALATIGHEID, NIET 

NAKOMEN VAN GARANTIES, CONTRACTBREUK OF ANDERE JURIDISCHE OF CONTRACTUELE GRONDEN, 

IS BEPERKT TOT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN TEN AANZIEN WAARVAN DE SCHADECLAIM 

WORDT INGEDIEND (VERHOOGD MET EVENTUELE DOOR KOPER BETAALDE KOSTEN VOOR HET 

VERVOER VAN DE PRODUCTEN), OF, NAAR KEUZE VAN VERKOPER ALS DE PRODUCTEN GELEVERD ZIJN, 

VERVANGING VAN DE PRODUCTEN EN LEVERING DAARVAN OP HET ADRES VAN KOPER. PARTIJEN ZIJN 

NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, BIJKOMENDE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE 

OF VOOR GEDERFDE WINST.  

Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Koper of Verkoper, of sluit deze uit, voor opzet of grove nalatigheid 

van Koper, Verkoper of de personen die belast zijn met de leiding van hun onderneming(en), of enige andere aansprakelijkheid die 

krachtens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten of beperkt.  

De bovenstaande bepalingen blijven van kracht na de levering van de Producten en na beëindiging van de Overeenkomst. 

11.  RECHTSMIDDELEN. Indien Koper zijn schulden aan Verkoper (ongeacht of deze onder de Overeenkomst vallen) niet 

voldoet, kan Verkoper, afgezien van andere rechtsmiddelen, leveringen opschorten, betalingsvoorwaarden wijzigen of de 

Overeenkomst na kennisgeving aan Koper beëindigen. Verder is Verkoper gerechtigd rente in rekening te brengen tegen de op dat 

moment geldende maximale wettelijke rente, of de schuld in mindering te brengen op bedragen die Verkoper verschuldigd is aan 

Koper (ongeacht of deze onder de Overeenkomst vallen), indien Koper verschuldigde bedragen krachtens deze Overeenkomst niet 

voldoet conform de hierin vermelde betalingsvoorwaarden. Indien Koper een of meer voorwaarden van deze Overeenkomst 

schendt, dient Koper Verkoper schadeloos te stellen voor alle kosten en onkosten in verband met pogingen van Verkoper om 

betaling van een vordering voortvloeiende uit een dergelijke schending af te dwingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot 

redelijke honoraria van advocaten. 

12.  KENNISGEVINGEN. Kennisgevingen door Verkoper of Koper worden uitsluitend gestuurd via e-mail naar het in de 

Overeenkomst vermelde e-mailadres, met bevestiging, of per post naar het in de Overeenkomst vermelde adres van de andere partij, 

en worden beschouwd te zijn gedaan op: (a) het tijdstip van verzending via e-mail of (b) de werkdag onmiddellijk volgend op de 

dag van afgifte bij een erkende koerier (porto- of andere kosten betaald). Kopieën van alle kennisgevingen aan Verkoper dienen te 

worden gezonden ter attentie van generalcounsel@kraton.com. 

13.  TOEPASSELIJK RECHT. DE OVEREENKOMST EN ALLE GESCHILLEN DIE HIER EVENTUEEL UIT 

VOORTVLOEIEN, WORDEN BEHEERST DOOR: (A) DE WETTEN VAN DE STAAT TEXAS, INDIEN VERKOPER 

GEVESTIGD IS IN DE VERENIGDE STATEN, OF (B) DE WETTEN VAN HET LAND WAARIN DE ORGANISATIE VAN 

VERKOPER GEVESTIGD IS, INDIEN DAT NIET DE VERENIGDE STATEN IS, MET UITSLUITING VAN 

RECHTSKEUZEBEPALINGEN DIE LEIDEN TOT DE TOEPASSING VAN DE WETTEN VAN EEN ANDER 

RECHTSGEBIED. DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST 

WORDEN NIET BEHEERST DOOR OF GEÏNTERPRETEERD VOLGENS DE BEPALINGEN VAN HET WEENS 

KOOPVERDRAG.  

14.  OVERDRAAGBAARHEID. Deze Overeenkomst (met inbegrip van alle rechten, taken en verplichtingen op grond hiervan) 

noch een vordering tegen Koper of Verkoper die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, zal 

door Koper of Verkoper of van rechtswege worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 

partij. Niettegenstaande het bovenstaande is Verkoper echter gerechtigd om een gelieerd bedrijf aan te wijzen dat het bedrijf van 

Verkoper bestuurt, of daardoor bestuurd wordt of dat onder gezamenlijk bestuur met dat bedrijf is, om enige of alle verplichtingen 

van Verkoper krachtens deze Overeenkomst te vervullen, en Verkoper is gerechtigd deze Overeenkomst of vorderingen van 

Verkoper die uit deze Overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een van de volgende partijen: een 
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gelieerd bederijf van Verkoper, een leningverstrekker of andere derde partij die Verkoper financiering aanbiedt, of een verkrijger 

of andere rechtsopvolger van (een deel van) de onderneming waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, een en ander zonder dat 

daarvoor toestemming vereist is van Koper. 

15.  GESCHILBESLECHTING. In geval van een geschil in verband met deze Overeenkomst komen partijen overeen dat ze 

zullen trachten het geschil in goed vertrouwen op te lossen door met elkaar te overleggen en te onderhandelen, om tot een eerlijke 

en billijke oplossing te komen die voor beide partijen bevredigend is. Partijen zullen eerst een poging doen om een dergelijk geschil 

op te lossen op het managementniveau dat verantwoordelijk is voor het lopende beheer van de Overeenkomst. Als die managers 

niet in staat zijn om een geschil binnen 45 dagen na het ontstaan daarvan op te lossen, dienen partijen het geschil te verwijzen naar 

directiepersoneel dat de bevoegdheid heeft geschillen te beslechten. Als het directiepersoneel niet in staat is het geschil binnen 

dertig (30) dagen na de verwijzing op te lossen, dan kan elk der partijen een rechtsgeding beginnen overeenkomstig het volgende: 

(a) als Verkoper in de Verenigde Staten gevestigd is, in elke staatsrechtbank of federale rechtbank in Harris County (Texas), en 

(b) als Verkoper buiten de Verenigde Staten gevestigd is, in de rechtbank die bevoegd is voor het onderwerp van het geschil in de 

hoofdstad van het land waarin Verkoper gevestigd is, en in de rechtbank die in hoger beroep kan oordelen over de uitspraken en 

vonnissen van voornoemde rechtbank. Elk der partijen gaat akkoord met de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. 

16.  GEEN GEBRUIK VAN MERKEN VAN VERKOPER. Koper mag geen handelsnamen, handelsmerken, logo’s of andere 

vergelijkbare herkenningstekens of kenmerken van Verkoper gebruiken voor de productie, verkoop, of promotie van producten 

van Koper waarin Producten van Verkoper verwerkt zijn, zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming, welke toestemming 

Verkoper naar eigen goeddunken kan geven of onthouden.  

17.  GEEN LICENTIE. Deze Overeenkomst noch de aanschaf door Koper van Producten van Verkoper mag worden opgevat als 

de toekenning aan Koper of diens klanten van een licentie onder enig octrooi of enig ander eigendomsrecht van Verkoper, behalve 

het recht die goederen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verkocht zijn. 

18.  BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE: De hierin gebruikte term 'Bedrijfseigen Informatie' omvat, zonder beperking, alle van 

Verkoper verkregen informatie, materialen of apparaten van vertrouwelijke of bedrijfseigen aard, en alle van Verkoper verkregen 

informatie die niet gemakkelijk toegankelijk is voor concurrenten van Verkoper en die, indien ze bekend zou zijn bij een concurrent 

van Verkoper, het competitieve voordeel van Verkoper zou kunnen verkleinen of de desbetreffende concurrent een competitief 

voordeel ten opzichte van Verkoper kunnen geven. Verkoper blijft eigenaar van alle Bedrijfseigen Informatie, ongeacht of het gaat 

om schriftelijke, mondelinge, elektronische, visuele, (foto)grafische of waargenomen informatie of anderszins, en van alle 

documentatie die Bedrijfseigen Informatie bevat. Koper mag geen Bedrijfseigen Informatie geheel of gedeeltelijk openbaar maken, 

dupliceren of reproduceren, en dient Bedrijfseigen Informatie uitsluitend te gebruiken om zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst na te komen. Koper dient alle redelijke maatregelen te nemen om openbaarmaking, duplicatie of reproductie van 

Bedrijfseigen Informatie te voorkomen. Koper dient ervoor te zorgen dat uitsluitend medewerkers toegang tot Bedrijfseigen 

Informatie krijgen, die een gegronde reden hebben hiervan kennis te nemen. Niettegenstaande het bovenstaande is het Koper 

toegestaan Bedrijfseigen Informatie openbaar te maken of te gebruiken als Koper hiervan kennis genomen heeft via een andere 

bron dan Verkoper of enige persoon of partij die aan Verkoper gelieerd is of een vertrouwelijke relatie met Verkoper of een 

geheimhoudingsplicht ten aanzien van Verkoper heeft. Op verzoek van Verkoper of bij beëindiging van deze Overeenkomst 

retourneert Koper onmiddellijk alle door Verkoper beschikbaar gestelde Bedrijfseigen Informatie. 

19.  AANVAARDING, VOLLEDIGHEID EN ONTHEFFING. Aanvaarding door Verkoper van Kopers bestelling of voorstel 

geschiedt uitdrukkelijk op voorwaarde dat Koper instemt met de voorwaarden van de Overeenkomst, waarbij Verkoper alle 

afwijkende of aanvullende voorwaarden van Koper met betrekking tot de bestelling of het voorstel afwijst. Kopers instemming met 

de voorwaarden van de Overeenkomst wordt onweerlegbaar verondersteld wanneer Koper de levering van het Product aanvaardt. 

Deze Overeenkomst vormt vanaf de ingangsdatum het volledige en exclusieve contract tussen Verkoper en Koper met betrekking 

tot het Product en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken en verklaringen van Koper en Verkoper met 

betrekking tot het Product. Verder ontheffen partijen elkaar over en weer van alle vorderingen, met uitzondering van enige 

schuld- of vrijwaringsverplichting van Koper tegenover Verkoper, die voortvloeien uit een dergelijke eerdere overeenkomst.  

20.  COMPLIANCE. De in deze Overeenkomst vastgelegde verplichtingen dienen op ethische wijze te worden nagekomen, 

waarbij men zich dient te bedienen van eerlijke zakelijke praktijken, met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving. 

Onder 'geldende wet- en regelgeving' wordt hier verstaan: wetten, voorschriften, regels, verordeningen, reglementen, bevelen, 

vergunningen, beleidslijnen, licenties, certificeringen, beschikkingen, normen, besluiten en interpretaties van enige 

overheidsinstantie met betrekking tot de koop en verkoop van Producten krachtens deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot de wet- en regelgeving betreffende milieubescherming, arbeidsveiligheid en veiligheid van medewerkers, het verbod 

op omkoping en corruptie, de regeling van export, re-export, transport, handel en tussenhandel met de producten, met inbegrip van 

maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole en -sancties van het land waarin Koper zijn bedrijf 

uitoefent, en de wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole en -sancties van de Verenigde Staten alsmede de wet- en 

regelgeving die dwangarbeid verbiedt bij de ontginning, productie of vervaardiging van Producten of producten die van Producten 
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gemaakt worden, of enige vereiste dat Producten geregistreerd moeten worden om legaal in het land van aankoop te kunnen worden 

ingevoerd en op de markt te kunnen worden gebracht.  

21.  AFSTANDSVERKLARING. Indien Verkoper op enig moment of van tijd tot tijd nalaat de naleving van enige bepaling van 

de Overeenkomst af te dwingen, dient dit niet te worden beschouwd als het afstand doen van die bepaling of van het recht om later 

naleving van dergelijke bepalingen af te dwingen. Als in deze Overeenkomst een of meer rechtsmiddelen zijn vermeld met 

betrekking tot een bepaald onderwerp, dan is dat rechtsmiddel of zijn die rechtsmiddelen, cumulatief, exclusief relevant voor dat 

onderwerp. Indien in deze Overeenkomst geen rechtsmiddel voor een bepaald onderwerp uit hoofde hiervan wordt genoemd, is 

Verkoper gerechtigd, zonder enige beperking, alle wettelijk beschikbare en billijke rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen. 

22. NIETIGHEIDSBEDING. Ingeval een of meer bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden door een bevoegde rechtbank in enig 

opzicht met betrekking tot een partij bij deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, zal dergelijke 

ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid alleen gelden voor die partij in het specifieke rechtsgebied waarin een dergelijk 

oordeel wordt uitgesproken, en zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst 

daardoor op geen enkele wijze worden aangetast of verminderd, met dien verstande dat deze Verkoopvoorwaarden niet zodanig 

mogen worden gewijzigd dat daardoor een der partijen de wezenlijke voordelen van deze Verkoopvoorwaarden wordt ontnomen, 

tenzij die partij schriftelijk afstand doet van haar rechten op dergelijke voordelen.


