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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

NEXANS NEDERLAND B.V. 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden van Nexans Nederland B.V., gevestigd te Schiedam, hierna te noemen 
“Nexans”, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder registratienummer 24215392. 

Inleiding 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) zijn de basis waarop NEXANS haar Producten 
verkoopt en de Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, uitvoeringen van 
opdrachten, leveringen en inkooporders met Nexans. Onder “Producten” wordt verstaan alle producten die 
worden vervaardigd en verkocht door NEXANS, alsmede alle diensten die worden uitgevoerd door NEXANS. In 
deze Verkoopvoorwaarden zal NEXANS in alle gevallen worden geduid als Verkoper, en de (rechts)persoon die een 
order plaatst voor het kopen van een Product wordt Koper genoemd. 

1. Offerte - Prijs 

1.1. Uitgebrachte offertes zijn geldig voor maximaal zestig (60) dagen. De Verkoper is te allen tijde bevoegd 
om deze voor de aanvaarding door de Koper zonder opgave van redenen te wijzigen of in te trekken. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat direct of indirect uit deze wijziging of intrekking ontstaat 
en/of zal ontstaan. Verkoper is uitsluitend gebonden aan de inkooporders die door hem uitdrukkelijk en 
onvoorwaardelijk zijn aanvaard. 

1.2. Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging of overeenkomst 
EXKW warehouse Buizingen, Belgie (INCOTERMS 2010) en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
door Verkoper worden gewijzigd. De prijzen zijn inclusief de kosten voor standaardverpakkingen voor 
binnenlandse zendingen en exclusief belastingen. Voor zendingen naar het buitenland worden de kosten 
van de exportverpakking aan de Koper belast. Afwijkingen in aantal en/of lengten van niet meer dan 3 
procent van de desbetreffende grootheid zijn toegestaan en geven geen aanleiding tot enige vordering 
van de Koper. De daadwerkelijk geleverde producten zullen in rekening worden gesteld tegen de 
eenheidsprijs als vervat in de geaccepteerde order of verkoopbevestiging. 

Tenzij anders overeengekomen mogen onvoorziene (markt)omstandigheden die een voor de Verkoper 
ongunstig effect hebben en die in redelijkheid zouden moeten leiden tot een wijziging van de prijs, op 
verzoek van de Verkoper in onderling overleg worden herzien op een wijze die billijk is voor beide partijen 
en die rekening houdt met veranderingen in de marktomstandigheden. Indien de partijen daar niet in 
slagen, is de Verkoper gerechtigd om de zaak voor te leggen overeenkomstig artikel 17 hieronder. 

1.3. De Koper zal een statiegeld betalen voor de haspels van de Producten, tenzij de Producten worden 
verkocht met haspels in gratis bruikleen of met niet-retourneerbare haspels. Dit statiegeld dient 
gelijktijdig met de prijs van de geleverde Producten en onder dezelfde voorwaarden te worden betaald. 
Betaald statiegeld wordt alleen terugbetaald wanneer de haspels binnen één (1) jaar na levering van de 
Producten in goede staat en franco inclusief rechten bij het bedrijfspand van de Verkoper worden 
afgeleverd. Haspels die niet binnen één (1) jaar worden geretourneerd worden het eigendom van de 
Koper, waarbij de Verkoper het recht heeft om het statiegeld, dat de verkoopprijs van de haspels 
vertegenwoordigt, te houden. Haspels waarop een van de merken of productduidingen van de Verkoper 
staat, mogen uitsluitend worden gebruikt voor de Producten en mogen niet worden gebruikt voor andere 
producten. 
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1.4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper een krediettermijn is gegund, dienen betalingen 
contant te geschieden op het moment van acceptatie van een inkooporder of, in het geval van een andere 
leveringsvoorwaarde dan af fabriek (Incoterms 2010), middels een onherroepelijke kredietbrief bevestigd 
door een voor de Verkoper acceptabele bank, waarbij het bedrag betaalbaar is tegen overlegging van de 
transport- of verschepingsdocumenten. Genoemde kredietbrief dient binnen twee (2) werkdagen na 
aanvaarding van de inkooporder door de Verkoper te worden afgegeven bij gebreke waarvan de 
inkooporder geacht wordt niet bindend voor de Verkoper te zijn.  

Indien de Koper een krediettermijn is of wordt gegund, is de uitvoering van de overeenkomst steeds 
afhankelijk van het  door de Verkoper verkrijgen of behouden van een genoegzame dekking onder haar 
kredietverzekering voor de Koper voor de te verrichten levering(en), bij gebreke waarvan door Verkoper 
slechts behoeft te worden geleverd tegen een voor haar in redelijkheid te aanvaarden genoegzame 
zekerheid. Indien die niet binnen vier weken na de beoogde leveringsdatum is verkregen, is de Koper in 
verzuim en is de Verkoper gerechtigd de koop te ontbinden en eventueel schadevergoeding te vorderen 
van de Koper. 

1.5. Indien betalingen na de vervaldatum worden gedaan, is vanaf de vervaldatum tot aan de datum van 
algehele voldoening rente verschuldigd tegen een tarief dat gelijk is aan het tarief van de 
herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (REPO-Refi), zoals gepubliceerd op de vervaldatum 
van de factuur, welk tarief wordt vermeerderd met 7 punten, of, indien de verkoop buiten de Europese 
Unie plaatsvindt, tegen het tarief dat minimaal gelijk is aan het tarief van de toepasselijke wettelijke 
rente. Bij kredietverlening kunnen de krediettermijnen te allen tijde worden gewijzigd of kan het krediet 
te allen tijde worden ingetrokken door de Verkoper, een en ander naar inzicht en ter beoordeling van de 
Verkoper. 

1.6. Het is de Koper niet toegestaan om bedragen te verrekenen of in te houden op betalingen die aan de 
Verkoper verschuldigd zijn of anderszins een van diens prestaties op te schorten. 

2.  Levering – Verzending 

2.1. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de overeengekomen leveringstijden aan te 
houden. De Verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor vertragingen die het gevolg zijn van force majeure, 
als bedoeld in artikel 8 van deze Verkoopvoorwaarden. Tenzij anders is bepaald in de opdrachtbevestiging 
of overeenkomst, geschiedt de levering EXW warehouse Buizingen, Belgie (Incoterms 2010). Het risico 
voor verlies van de Producten gaat bij levering over op de Koper. Indien in de overeenkomst of de 
inkooporder een boete/schadevergoeding voor vertragingen is opgenomen, dan is die 
boete/schadevergoeding het enige waarop de Koper jegens de Verkoper aanspraak kan maken bij 
vertragingen. 

2.2. Indien de vertraging van de levering kan worden toegerekend aan de Koper, is de Verkoper gerechtigd om 
het bedrag verschuldigd ten tijde van levering te factureren en begint een eventuele garantieperiode te 
lopen alsof de levering heeft plaatsgevonden op de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum. 
Daarnaast zal de Koper aan de Verkoper daaruit voortvloeiende opslagkosten betalen en, in de vorm van 
een schadevergoeding, een bedrag dat gelijk is aan tien procent (10%) van de prijs van de Producten, ter 
vergoeding van de afdekkings- en financieringskosten van het metaalgehalte van de Producten die in 
verband met het uitstel van de leveringsdatum worden gemaakt. 

2.3. Tenzij anders is bepaald in een overeenkomst of inkooporder, dient de Koper een transportverzekering af 
te sluiten en aan te houden, die dekking biedt voor de volledige waarde van de zending(en). Een 
eventueel eigen risico komt voor rekening van de Koper.    
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2.4. Indien de Verkoper overeenkomt om de Producten te doen verzenden naar een door de Koper 
aangewezen bestemming, dan wordt de zending vervoerd naar inzicht van de Verkoper, tenzij de 
Verkoper en de Koper een specifieke vervoerder zijn overeengekomen, in welk geval de transportkosten 
voor rekening blijven komen van de Koper. 

2.5. Vorderingen tot vergoeding van schade of verlies ontstaan tijdens het vervoer van Producten moeten 
door de Koper worden ingediend bij de vervoerder. Mancovorderingen dienen te worden ingediend 
binnen dertig (30) dagen na verzending van Producten vanaf de verzendlocatie van de Verkoper. 
Producten mogen niet naar de Verkoper worden geretourneerd zonder diens voorafgaande schriftelijke 
toestemming. In alle gevallen zijn de hiermee verband houdende kosten en risico’s voor de Koper. Indien 
de Verkoper bevestigt dat een Product niet voldoet, heeft de Koper recht op creditering. 

2.6. Na voorafgaande schriftelijk toestemming van de Verkoper, kunnen de Producten in de fabriek of de 
verzendlocatie van de Verkoper worden geïnspecteerd op kosten van de Koper. 

3. Wijzigingen in vormgeving of vervaardiging 

3.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen inzichten de door hem wenselijke geachte 
wijzigingen aan te brengen in de vormgeving of vervaardiging van de in de offerte beschreven Producten, 
mits de gewijzigde Producten voldoen aan eventuele prestatiespecificaties. 

3.2. De Verkoper is niet gehouden om een door de Koper verzochte wijziging door te voeren, tenzij of totdat 
een voor beide partijen aanvaardbare wijzigingsopdracht door de Koper en de Verkoper is ondertekend. 

4. Garanties 

4.1. De Verkoper garandeert dat de door hem vervaardigde Producten vrij zijn van materiaal- en 
arbeidsfouten op de datum van levering en gedurende een periode van één (1) jaar daarna, mits de 
Producten op juiste en toepasselijke wijze worden gebruikt en onderhouden. Met betrekking tot alle 
apparaten en accessoires van toeleveranciers ,die niet door de Verkoper zijn vervaardigd maar die wel 
onderdeel zijn van of meegeleverd worden met de door de Verkoper geleverde Producten, bestaat de 
enige verplichting van de Verkoper daaruit dat hij ten behoeve van de Koper, van de toeleverancier 
daarvoor garanties voor de duur van die periode verkrijgt, voor zover deze beschikbaar zijn zonder dat 
Verkoper daarvoor een aanvullende vergoeding hoeft te betalen. Indien de Producten echter bestaan uit 
diensten uitgevoerd door de Verkoper, is de garantieperiode beperkt tot negentig (90) dagen na 
voltooiing van genoemde diensten. 

4.2. Voorts garandeert de Verkoper dat Producten de eventuele prestatieproeven, als vereist in de 
toepasselijke specificaties, hebben doorstaan. Indien een dergelijke prestatieproef of prestatieproeven in 
de specificaties zijn opgenomen, maar deze om redenen die buiten de macht van de Verkoper vallen niet 
binnen één (1) jaar na levering van de Producten of, indien dit eerder is, zestig (60) dagen na eerste 
inwerkingstelling van de Producten worden voltooid, zullen de Producten geacht worden aan deze 
garantie te hebben voldaan en zal iedere aansprakelijkheid van de Verkoper daarvoor beëindigd zijn. 

4.3. Indien gedurende de toepasselijke garantieperiode blijkt dat de door de Verkoper vervaardigde Producten 
gebrekkig waren bij aflevering, zullen deze, mits de Koper een dergelijk gebrek onverwijld schriftelijk 
meldt aan de Verkoper, in de fabriek of verzendlocatie van de Verkoper worden gerepareerd of 
vervangen en kosteloos binnen dezelfde leveringstermijn als de oorspronkelijke Producten worden 
geleverd. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor de kosten van verwijdering en terugplaatsing van 
gebrekkige Producten of gebrekkige onderdelen van Producten. Wat betreft apparaten en accessoires van 
andere toeleveranciers, dient een vordering bij die toeleveranciers te worden ingediend en bestaat de 
enige verplichting van de Verkoper daaruit dat hij al het redelijke zal doen (waaronder niet begrepen het 
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aanhangig maken van een gerechtelijke procedure) om te bewerkstelligen dat zijn toeleveranciers 
voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de garanties op die apparaten of accessoires die onder 
deze Voorwaarden zijn geleverd. De apparaten en accessoires van andere toeleveranciers vallen niet 
onder de garantie die de Verkoper onder deze Verkoopvoorwaarden biedt. Wanneer de Verkoper een 
Product of een deel daarvan vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, worden alle geplaatste 
en vervangen Producten of delen daarvan, op aanwijzing van de Verkoper, eigendom van de Verkoper en 
worden deze op kosten van de Verkoper naar de Verkoper geretourneerd, een en ander op aanwijzing 
van de Verkoper. 

4.4. De enkele aansprakelijkheid van de Verkoper en de enige aanspraak van de Koper betreft de reparatie of 
vervanging van gebrekkige Producten of gebrekkige onderdelen van Producten en, in het geval van 
gebrekkige diensten, het opnieuw uitvoeren of verbeteren van gebrekkig uitgevoerde diensten, zoals 
bepaald in artikel 4.3 hierboven. De Verkoper heeft de keuze tussen enerzijds het voor eigen rekening 
verwijderen en terughalen van de Producten en anderzijds het terugbetalen aan de Koper van alle 
bedragen die met betrekking tot de koopprijs zijn ontvangen, in welk geval iedere aansprakelijkheid van 
de Verkoper wordt beëindigd. 

4.5. In geval van reparaties van Producten of het wijzigen daarvan zonder schriftelijke toestemming van de 
Verkoper komen de garanties van de Verkoper te vervallen. De Koper verbindt zich ertoe 
verantwoordelijkheid te dragen en te betalen voor gebreken die aan hem kunnen worden toegerekend en 
voor schade die aan de Producten kan ontstaan na levering daarvan aan de Koper. 

4.6. Beperking van garanties: ALLE GARANTIES VAN DE VERKOPER MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN ZIJN 

UITDRUKKELIJK VERMELD IN ARTIKEL 4 EN KOMEN IN DE PLAATS VAN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE 

VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN VAN ANDERE GARANTIES, VAN 

WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET UITZONDERING VAN DE STILZWIJGENDE 

GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE EIGENDOM VAN DE VERKOPER, ZIJN RECHT OM DE PRODUCTEN OVER TE 

DRAGEN EN HET FEIT DAT DE PRODUCTEN NIET BEZWAARD ZIJN. 

4.7. De in dit artikel vermelde garanties en rechtsmiddelen worden voorts gegeven onder de voorwaarden van 
de juiste manier van ontvangst, hantering, opslag en installatie van de door de Verkoper geleverde 
Producten, van het gebruik daarvan binnen hun classificatie en, in alle opzichten, van een normaal en 
toepasselijk gebruik en onderhoud daarvan, zonder onderwerping aan ongeluk, wijziging, misbruik of 
oneigenlijk gebruik. 

4.8. Uitsluitend van toepassing op Producten die vallen onder Verordening (EG) nr. 1907/20069 en de 
bijbehorende bijlagen, de zogenaamde REACH-verordening: In dit artikel wordt onder de term 
"Voorwerp" verstaan een Product dat door de Verkoper onder deze Verkoopvoorwaarden is geleverd en 
dat moet voldoen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 en de bijbehorende bijlagen, de zogenaamde 
REACH-verordening. 

Overeenkomstig de REACH-verordening wijst de Verkoper de Koper erop dat alle stoffen als zodanig, in 
preparaten of in Voorwerpen (conform de definities die aan deze termen worden gegeven in de REACH-
verordening) zijn of worden geregistreerd, indien dit verplicht gesteld wordt in de REACH-verordening; 
het bijbehorende registratiedossier bevat in beginsel de normale gebruikscondities van de stof als 
zodanig, in preparaten of in Voorwerpen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig ander gebruik. 

In geval van een verzoek van een consument (artikel 33 lid 2 van de REACH-verordening) betreffende een 
stof die wordt genoemd in artikelen 57 en 59 lid 1 van de REACH-verordening en die aan een door de 
Verkoper geleverd Voorwerp is toegevoegd, is de Koper niet bevoegd om de naam van de Verkoper of 
een ander element die tot identificatie van de Verkoper kan leiden aan de consument door te geven, 
tenzij zulks verplicht wordt gesteld in toepasselijke dwingende wetsvoorschriften. 
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Alle gegevens die in overeenstemming met de REACH-verordening door de Verkoper worden verstrekt 
over de stoffen zelf en/of de aard of het gebruik van de stoffen die zijn opgenomen in Voorwerpen die op 
grond van een inkooporder zijn geleverd, zijn strikt vertrouwelijk en mogen uitsluitend worden 
bekendgemaakt wanneer dit ten zeerste vereist is op grond van de REACH-verordening. 

5. Beperking van aansprakelijkheid 

Onverminderd enige andersluidende bepaling in de tussen partijen totstandgekomen overeenkomst zal, naast de 
reparatie of vervanging van het gebrekkige product, de totale aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van of 
in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst, hetzij wegens tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst, wettelijke garantie dan wel anderszins, in geen geval meer bedragen dan 20% van de aankoopprijs 
van het product ten aanzien waarvan een vordering tot vergoeding van schade ingesteld kan worden, met 
uitzondering van een vordering tot vergoeding van schade wegens lichamelijk letsel. 

Voorts is de Verkoper geenszins aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke 
aard dan ook en is de Verkoper niet aansprakelijk voor verhindering tot gebruik, gegevensverlies, gederfde winst, 
gederfde inkomsten, gederfde omzet, misgelopen voorziene besparingen, reputatieverlies en meer in het 
algemeen alle soorten verlies van economische of financiële aard, ongeacht of het verlies kan worden beschouwd 
als gevolgschade of als een direct en natuurlijk voortvloeisel van het incident dat de aanleiding vormt van de 
vordering. De Koper doet afstand van elk recht op verhaal jegens de Verkoper en zijn verzekeraars buiten de 
bovenstaande beperkingen en uitzonderingen en zal gelijk afstand van verhaalsrecht verkrijgen van zijn eigen 
verzekeraars. De Koper zal de Verkoper en zijn verzekeraars schadeloosstellen indien hij de hierboven genoemde 
afstandsverklaring niet verkrijgt. 

6. Belastingen 

De prijs voor de Producten is exclusief omzetbelasting, gebruiksbelasting of een andersoortige belasting, 
waaronder begrepen douanerechten die in verband met de transacties onder de Verkoopvoorwaarden kunnen 
worden opgelegd en de Koper zal deze belastingen of heffingen betalen of aan de Verkoper terugbetalen. 

7. Octrooien 

7.1. De Verkoper zal, voor eigen rekening en uitsluitend voor zover bepaald in dit artikel, de Koper verdedigen 
en schadeloosstellen in een juridische procedure, voor zover deze procedure is gebaseerd op de vordering 
dat de onder deze Verkoopvoorwaarden geleverde Producten inbreuk maken op een bestaand octrooi 
dat is geregistreerd bij het Europees Octrooibureau, onder voorwaarde dat de Koper de Verkoper 
onverwijld in kennis stelt van een dergelijke procedure, hij de Verkoper toestaat om de zaak te laten 
verdedigen door zijn juridisch adviseurs, hij de Verkoper alle noodzakelijke informatie, hulp en 
bevoegdheden geeft om de Verkoper hiertoe in staat te stellen en zich onthoudt van het doen van 
bekentenissen en/of het treffen van schikkingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Verkoper. 

7.2. Indien in een dergelijke procedure komt vast te staan dat genoemde Producten inbreuk maken op een 
octrooi en het gebruik van genoemde Producten wordt verboden, zal de Verkoper voor eigen rekening 
ofwel (i) ten behoeve van de Koper het recht verwerven om genoemde Producten te blijven gebruiken 
ofwel (ii) genoemde Producten vervangen door Producten die geen inbreuk maken ofwel (iii) genoemde 
Producten zodanig wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken ofwel (iv) genoemde Producten 
verwijderen en de aankoopprijs terugbetalen (tegen een prijs die gelijk is aan de verkoopprijs met aftrek 
van de afschrijving, waarbij uitgegaan wordt van een lineaire afschrijving over 15 jaar), een en ander naar 
de keuze van de Verkoper. Het hiervoor bepaalde omvat niet de kosten voor het verwijderen/vervangen 
van de Producten en betreft uitsluitend de verplichting en aansprakelijkheid van de Verkoper in verband 
met een vaststaande inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 

http://www.nexans.nl/


 

 

 

Nexans Nederland B.V. - Overschieseweg 314 – 3112 NC Schiedam 
Tel. : + 31 (0) 10.248 34 44 - Fax : + 31 (0) 10.248 34 55 - www.nexans.nl 

BNP PARIBAS -NL44BNPA0227656903 - BNPANL2A - K.v.K. Rotterdam nr. : 24215392 - 
 BTW nr. : NL001319425B01 

7.3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op Producten die door de Koper zijn gewijzigd, aan de 
wensen van de Koper zijn aangepast of naar het ontwerp van de Koper zijn vervaardigd. Evenmin is het 
van toepassing op systemen waarin de Koper de onder deze Voorwaarden geleverde Producten opneemt 
of op combinaties van de Producten met andere inrichtingen die niet door de Verkoper zijn geleverd. De 
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken op octrooien die voortvloeien uit 
bovengenoemde producten, combinaties of systemen. 

7.4. Alle informatie die door de Verkoper in overeenstemming met de REACH-verordening wordt verstrekt 
omtrent de aard of het gebruik van stoffen die zijn toegevoegd aan Voorwerpen die door hem worden 
geleverd, is strikt vertrouwelijk en mag enkel ter uitvoering van de REACH-verordening worden 
bekendgemaakt. 

8. Force majeure 

8.1. Een tekortkoming of vertraging in de nakoming als gevolg van een staking, uitsluiting, een 
gemeenschappelijke actie van werknemers of andere bedrijfsmatige verstoring, brand, een ontploffing, 
overstroming of andere natuurramp, een verstoring van de openbare orde, een rel of gewapend conflict, 
verklaard of onverklaard, een inperking, een tekort, verdeling of toewijzing van normale bronnen van 
arbeid, materialen, transport, brandstof of openbare voorzieningen, een ongeval, een natuurramp, of 
enige andere soortgelijke overmachtssituatie, vertraging bij onderaannemers of toeleveranciers, een 
dulden of vrijwillig meewerken aan overheidshandelingen en overheidsvoorschriften (of deze geldig zijn 
of niet), een embargo, een terroristische daad, een epidemie of pandemie, quarantaine of enige andere 
oorzaak die soortgelijk of niet-soortgelijk is aan een van de hierboven beschreven oorzaken of 
categorieën van oorzaken en die buiten de redelijke macht van de Verkoper valt, zal voor Verkoper geen 
wanprestatie onder deze Verkoopvoorwaarden of aansprakelijkheid voor schadevergoeding of anderszins 
opleveren. 

8.2. In geval van een vertraging die het gevolg is van een van de bovengenoemde oorzaken wordt de 
nakomingstermijn verlengd met een periode die redelijkerwijs nodig is om de gevolgen van de vertraging 
te beheersen. 

8.3. Alle wijzigingen met betrekking tot de juridische status volgens de REACH-verordening van een stof die is 
toegevoegd aan een door de Verkoper geleverd Voorwerp als bedoeld in artikel 4.8 (een stof die 
recentelijk is onderworpen aan beperking, autorisatie of kennisgeving) en de gevolgen daarvan voor de 
toevoerketen (tekorten, vertraging of stopzetten van de vervaardiging van het Voorwerp) worden 
beschouwd als een overmachtsituatie. Dientengevolge is de Verkoper niet aansprakelijk voor dergelijke 
situaties. 

9. Tekeningen 

9.1. Tekeningen, lijsten van onderdelen, stroomschema’s, perceelplannen, details, specificaties en andere 
gegevens die door de Verkoper zijn opgesteld, blijven eigendom van de Verkoper, met uitzondering van 
eventuele tekeningen, handleidingen etc. die op grond van deze Verkoopvoorwaarden aan de Koper 
moeten worden geleverd. 

9.2. Tekeningen, handleidingen etc. die verplicht aan de Koper moeten worden geleverd, worden het 
eigendom van de Koper. De Koper zal deze echter uitsluitend gebruiken voor het faciliteren, voltooien, 
onderhouden, bedienen, aanpassen en repareren van de Producten die onder deze Voorwaarden worden 
geleverd. De Koper zal deze informatie niet voor andere doeleinden bekendmaken aan derden zonder de 
schriftelijke toestemming van de Verkoper. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot 
tekeningen of instructies die bij de Producten worden geleverd. Indien geleverd, zijn deze tekeningen of 
instructies uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. 
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10. Aanvaarding van de voorwaarden 

10.1. Tenzij schriftelijk aanvaard door een directielid van de Verkoper, zullen voorwaarden in het 
aankoopaanbod van de Koper, zoals bekendgemaakt bij de Verkoper in de vorm van een inkooporder of 
anderszins, die afwijken van of die ertoe strekken om deze Verkoopvoorwaarden aan te vullen, aan te 
passen, te vervangen of anderszins te wijzigen, geen werking hebben en niet bindend zijn voor de 
Verkoper. 

10.2. Noch het uitblijven van een reactie van de Verkoper op voorwaarden in de inkooporder van de Koper 
noch het aanvangen door de Verkoper van werkzaamheden in verband met de levering van de Producten 
moet worden opgevat als instemming van de Verkoper met voorwaarden die deze Verkoopvoorwaarden 
aanvullen, wijzigen of daarvan afwijken. 

11. Overdracht 

Een overeenkomst of inkooporder tussen de Verkoper en de Koper die na het uitbrengen van de offerte van de 
Verkoper tot stand komt, kan geheel of gedeeltelijk door de Verkoper worden overgedragen aan een 
dochteronderneming van de Verkoper of een aan de Verkoper gelieerde onderneming, of aan een koper van 
feitelijk de gehele onderneming of alle activa van de Verkoper of een bedrijfsonderdeel van de Verkoper. De Koper 
mag een dergelijke overeenkomst of inkooporder uitsluitend overdragen na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verkoper. 

12. Beëindiging 

12.1. Indien de Koper een overeenkomst of inkooporder die na het uitbrengen van de offerte van de Verkoper 
tot stand is gekomen, voor de gebruikelijke leveringsdatum wenst te beëindigen, dient hij daarvan 
schriftelijk binnen zestig (60) dagen voor de beëindigingsdatum en met opgaaf van redenen kennis te 
geven. 

12.2. De Koper is aan de Verkoper redelijke en toepasselijke beëindigingskosten verschuldigd, die bestaan uit 
een deel van de prijs voor de werkzaamheden die reeds voor de beëindigingsdatum zijn uitgevoerd, 
vermeerderd met gemaakte of op zich genomen kosten, extra onkosten die gemaakt worden vanwege 
het beëindigen van overeenkomsten van de Verkoper met zijn toeleveranciers en onderaannemers, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de financieringskosten voor grondstoffen op voorraad, en in 
de vorm van schadevergoeding: 

(i) een bedrag dat gelijk is aan het eventuele negatieve verschil tussen de waarde van het 
metaalgehalte van de Producten zoals berekend op basis van de LME -prijs die staat vermeld in de 
offerte of de inkooporder, en de waarde van het metaalgehalte zoals berekend met behulp van de 
officiële LME-dagprijs (namelijk voor onmiddellijke levering op dezelfde datum) op de datum van 
beëindiging, 

of indien in de offerte of inkooporder geen toepasselijke prijs voor de bepaling van de waarde van 
het metaalgehalte wordt genoemd, 

een bedrag dat gelijk is aan het eventuele negatieve verschil tussen de waarde van het 
metaalgehalte van de Producten zoals berekend op basis van de officiële LME-dagprijs op de 
datum van inwerkingtreding van de inkooporder en de waarde van het metaalgehalte van de 
Producten zoals berekend op basis van de officiële LME-dagprijs op de datum van beëindiging, 

en indien de prijs in de order niet in Amerikaanse dollars  is, 
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(ii) een bedrag dat gelijk is aan het eventuele negatieve verschil tussen de waarde van het 
metaalgehalte van de Producten zoals vastgesteld onder (i) hierboven en omgezet van 
Amerikaanse dollars in de toepasselijke munteenheid op basis van de wisselkoers op de datum van 
inwerkingtreding van de inkooporder en de waarde van het metaalgehalte zoals vastgesteld onder 
(i) hierboven en omgezet van Amerikaanse dollars in de toepasselijke munteenheid op basis van de 
wisselkoers op de datum van beëindiging. 

12.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een overeenkomst of inkooporder die tot stand is gekomen 
na het uitbrengen van een offerte onmiddellijk op te zeggen, en iedere verplichting jegens de Koper op te 
schorten, indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of indien de Koper insolvent raakt, zich 
schuldig maakt aan bankbreuk of zijn faillissement wordt aangevraagd, of overgaat tot vrijwillige 
liquidatie. 

13. Afstand 

Indien de Verkoper een voorwaarde in deze Verkoopvoorwaarden niet handhaaft, betekent dit niet dat de 
Verkoper daar afstand van doet en doet zulks geen afbreuk aan het recht van de Verkoper om een dergelijke 
voorwaarde later wel te handhaven. 

14. Scheidbaarheid 

Indien een bepaling uit deze Verkoopvoorwaarden in strijd is met een wettelijk voorschrift of wettelijke bepaling of 
anderszins niet afdwingbaar is op grond van wettelijke voorschriften van een overheidsorgaan of afdeling daarvan, 
heeft deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid niet tot gevolg dat andere bepalingen van deze 
Verkoopvoorwaarden of overeenkomsten tussen de partijen die zijn gebaseerd op deze Verkoopvoorwaarden 
ongeldig zijn. 

15. Eigendomsvoorbehoud  

15.1. Onverminderd het elders in de Verkoopvoorwaarden bepaalde, blijven Producten eigendom van de 
Verkoper totdat de Koper aan alle verplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan en de volledige 
betaling voor de Producten of enig ander door Koper verschuldigd bedrag door Verkoper is ontvangen. 
Indien Koper zijn verplichtingen van deze Verkoopvoorwaarden niet nakomt of wanneer er bij Verkoper 
redelijke gronden bestaan om te veronderstellen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de 
Verkoper gerechtigd het betrokken Product(en) in bezit te nemen of deze bij Koper of een derde die deze 
voor Koper onder zicht houdt, te doen ophalen. Koper zal steeds alle noodzakelijke medewerking 
verlenen om het voorgaande te kunnen uitvoeren. 

15.2. Indien er na de levering maar voor volledige betaling beslag wordt gelegd op het Product(en) of indien de 
Koper al dan niet vrijwillig in een faillissementsprocedure verwikkeld raakt, kan de Verkoper naar eigen 
inzichten het eigendom en bezit van het Product opeisen. 

16. Toepasselijk recht 

Een tussen Verkoper of Koper totstandgekomen verbintenis als bedoeld in artikel 1 wordt uitsluitend door 
Nederlands recht beheerst. 

17. Geschillenbeslechting 

Onverminderd het recht van de Verkoper om een geschil voor te leggen aan een bevoegde 
rechter in de jurisdictie van de Koper, zullen alle geschillen voortvloeiende uit de tussen 
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Verkoper en Koper totstandgekomen overeenkomst en/of inkooporder en/of de 
tenuitvoerlegging daarvan, ook die welke slechts door één van de partijen als zodanig mochten 
worden aangemerkt, na voorafgaande poging tot minnelijke schikking, worden beslist door 
middel van arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederland Arbitrage Instituut, met 
benoeming van drie arbiters, tenzij de vordering die in arbitrage wordt ingesteld minder is dan 
EUR 350.000 in welke geval slechts één arbiter zal worden benoemd. De arbitrage vindt plaats 
in Rotterdam. De arbitrale uitspraak is definitief en bindend voor de partijen. 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nexans.nl/

