Algemene Voorwaarden van verkoop en Diensten LGR PACKAGING (B0AH) – 01/04/2019
1. Toepassingsgebied.
1.1. Deze algemene voorwaarden voor verkoop en diensten (de " Algemene Voorwaarden ") zijn van toepassing op het ontwerp, productie en
marketing van verpakkingen/POS/bestanden en hun toebehoren ("Producten") en/of het verrichten van diensten (“Dienstprestaties”) door het
bedrijf LGR Packaging en/of haar dochterondernemingen (de "Verkoper") ten gunste van een koper (de "Koper"), samen genaamd "De partijen"
en enkelvoudig genaamd “de partij”. Niettegenstaande alle Algemene Voorwaarden met betrekking tot de aankoop die voorkomen op
documenten van de Koper (in welke vorm dan ook), al dan niet formeel of uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard, zullen de partijen niet
gebonden zijn door enig ander document of een mondeling engagement indien dit niet formeel en uitdrukkelijk door elke partij aanvaard werd.
Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden wordt als Koper aanzien degene die de bestelling plaatst bij de Verkoper of degene aan
wie de Verkoper de Producten en/of Dienstprestaties levert of factureert.
1.2. Wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden zijn automatisch tegenstelbaar aan de Koper voor later geplaatste bestellingen
vanaf de bekendmaking hiervan op welke manier dan ook aan de Koper.
1.3. In geval van vertaling, is het steeds de Franse versie van de Algemene Voorwaarden die primeert.
1.4. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op onze internet site www.lgr-packaging.com (beschikbaar in het Frans, het Engels, het
Pools en het Nederlands)
2. Prijsofferte en bijkomende kosten.
2.1. De prijsofferte is enkel geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd is op papier met briefhoofd van de Verkoper of via elektronisch bericht
van een vertegenwoordiger van de Verkoper. Bij gebrek aan het vastleggen van een geldigheidsduur van de offerte, verbindt de Verkoper zich
voor een periode van één (1) maand. Tenzij anders vermeld door de Verkoper, zijn de prijzen exclusief belastingen en in euro.
2.2. De prijsofferte wordt aangeboden door de Verkoper op basis van een bestek, rekening houdend met het geheel van inlichtingen die
meegedeeld werden door de Koper met vermelding van alle technische kenmerken van de Producten die door de partijen uitdrukkelijk aanvaard
zijn (plandoorsnede of model, afbeeldingen, technische specificaties en lastenboek). De Koper verbindt er zich namelijk toe om de Verkoper in
kennis te stellen van alle mogelijke inlichtingen en documenten die nodig zijn om hem toe te laten naar best vermogen aan de behoeften van
de Koper tegemoet te komen. De Koper verbindt er zich toe om de Verkoper in kennis te stellen van : de beschrijving van het doel en de
verwachte bestemming van de Producten; de inhoud van alle toepasselijke voorschriften op het gebied van de specialisatie van de Koper; de
voorschriften (van welke aard dan ook) vereist voor de invoer en de afzet van de Producten in de land(en) in dewelke de Producten worden
geleverd of waarvoor de Producten bestemd zijn en eventuele andere gegevens die een invloed kunnen hebben op de bepaling van de
technische kenmerken van de Producten en/of op de uitvoering van het productieproces. Zo niet, kan er geen sprake zijn van enige
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper. Bovendien zal de Koper de Verkoper vrijwaren van alle mogelijke klachten
die hierdoor kunnen ingesteld worden tegen hem.
2.3. Zijn ten laste van de Koper en te factureren aan de Koper de hiernavolgende bijkomende kosten en volgens de overeengekomen
voorwaarden tussen de partijen: (i) de studies, tekeningen, plannen, schetsen en modellen uitgevoerd op verzoek van een potentiële Koper en
niet gevolgd door de opdracht binnen een periode van twee (2) maanden van de verwezenlijking ervan; (ii) de levering op verzoek van de Koper
van voorafgaande drukproeven in wit of in kleur; en (iii) alle voorbereidende elementen nodig voor de realisatie van het order (modellen,
plannen, modellen, drukproeven, films, bestanden, foto's, formulieren, snijplaten offset, braille onderdelen, metalen onderdelen,
gereedschappen, enz.).
3. Bestelling. Bevestiging van de bestelling. Wijziging of annulering.
3.1. Met het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, aanvaardt de Koper de toepassing van de Algemene Voorwaarden en erkent (i) hij
volledig geïnformeerd te zijn door de Verkoper van de Producteigenschappen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd en (ii) dat hij van de
Verkoper de gevraagde informatie, alsmede het passende advies heeft ontvangen.
3.2. De Verkoper streeft ernaar om de, vaststaande, door de Koper op om het even welke drager geplaatste bestellingen na te komen van
zodra zij op het briefhoofd van de Verkoper of via e-mail van een vertegenwoordiger van de Verkoper schriftelijk bevestigd zijn. Elke andere
modaliteit van bestelling of bevoorrading van de Koper maakt het onderwerp uit van een overeenkomst die is ondertekend door de partijen. De
Verkoper behoudt echter steeds het recht om de bestelling niet te aanvaarden of de uitvoering ervan afhankelijk te maken van de betaling van
een voorschot of de verlening van een waarborg of de voorafgaande betaling van de totaalprijs. De Verkoper behoudt tevens het recht om de
bestelling te weigeren op basis van informatie waarvan hij kennis heeft, hetzij van de Koper of door een derde partij, die een nadelige invloed
kunnen hebben op de rechten van de Verkoper, derden en/of strijdig zijn met de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in voege. In dit
geval zal de Verkoper schriftelijk de Koper inlichten, en wordt de bestelling bijgevolg nietig verklaard.
3.3. Alle bestellingen moeten op een duidelijke manier de Koper - opdrachtgever identificeren wanneer de bestelling aan hem moet gefactureerd
worden. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt voor bestellingen met levering aan derden de Koper aanzien als de belangrijkste
schuldenaar/betaler. Indien de levering aan derden voor hun eigen rekening gebeurt of indien de ontvanger van de levering een voordeel/winst
haalt uit deze levering wordt deze hoofdelijk aansprakelijk en zal deze eveneens onderhevig worden aan de verplichtingen afgesloten tussen
de Koper en de Verkoper. Behalve indien anders overeengekomen, worden, ingeval van facturatie van bestellingen aan derden, in eigen naam
of in naam van iemand anders, de opdrachtgever en de geadresseerde van de factuur commanditair en zijn zij gezamenlijk en solidair
schuldenaar met betrekking tot de verplichtingen aangegaan tussen de Koper en de Verkoper.
3.4. Het contract is afgesloten op de datum van de bevestiging van de bestelling, uitgaande van de Verkoper, met inachtneming van de
voorwaarden vermeld op dit laatste document (het "Contract"). Wanneer de Koper uitdrukkelijk afziet van het recht om een bevestiging te
ontvangen van de bestelling is het Contract geldig behoudens tegenspraak van de Verkoper binnen een termijn van acht (8) werkdagen na
ontvangst van de beslissing door de Koper.
3.5. Een wijziging of annulering van de bestelling na de totstandkoming van het Contract is enkel bindend voor de Verkoper nadat de Verkoper
dit schriftelijk aanvaard heeft. De Verkoper behoudt het recht om de betaalde voorschotten te behouden en de volgende bijkomende lasten aan
te rekenen aan de Koper: aankoop van grondstoffen, arbeidskosten, alsmede alle kosten voor de voorbereiding of de uitvoering van het order
dat geannuleerd of gewijzigd werd.

10. Gebruik van de Producten door de koper.
10.1. Vanaf de terbeschikkingstelling van de Producten, zorgt de Koper op zijn kosten en voor eigen risico voor de bewaring en het onderhoud
van de Producten. De opslag van Producten, alsmede hun behandeling en het vervoer moeten geschieden onder normale omstandigheden
voor papier/karton zoals aangegeven op de site www.lgr-packaging.com.
10.2. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongemak van welke aard ook dat voortvloeit uit een laattijdig gebruik zoals
beschreven op de website www.lgr-packaging.com en/of niet-conformiteit van de door de Koper verstrekte inlichtingen.
11. Financiële voorwaarden en verordening.
11.1. Vanaf de inwerkingtreding van de relatie koper – Verkoper, heeft de Verkoper het recht om een voorschot te eisen nadat de Koper hiervan
op de hoogte gebracht werd. Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen korting bij vooruitbetaling verleend.
11.2. Voor elke levering of Dienstprestaties stelt de Verkoper een factuur op en bezorgt hij deze aan de Koper. Tenzij anders en schriftelijk
overeengekomen tussen de partijen, moet de betaling uitgevoerd worden op uiterlijk de 15e van de maand en ten laatste 30 dagen vanaf de
datum van de factuur. De Koper erkent kennis te hebben van de hiernavolgende sancties indien de betalingstermijnen worden overschreden:
(i) de niet-betaling van een factuur op de vervaldatum geeft van rechtswege het recht om een intrest aan te rekenen die gelijk is aan het tarief
van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 10 procent punten, zoals beschreven in de geldende voorwaarden door de wet van het land
van de Verkoper. Deze sancties kunnen opgelegd worden zonder voorafgaande kennisgeving vanaf de eerstvolgende dag na de vervaldag en
worden berekend op het bedrag van het resterende verschuldigde bedrag. (ii) de Koper is ook een schuldenaar in volle recht van een forfaitair
bedrag voor administratieve kosten ten bedrage van veertig (40) euro. De vergoeding is verschuldigd, zonder dat een aanmaning noodzakelijk
is vanaf de eerstvolgende dag na de vervaldag van de factuur. De Verkoper behoudt zich het recht om een bijkomende vergoeding te vragen
mits verantwoording indien de werkelijk gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan dit bedrag.
11.3. Anderzijds kan de Verkoper wanneer hij gerechtvaardigde, ernstige redenen geeft om problemen van solvabiliteit en mogelijke staking
van betalingen door de Koper in vraag te stellen, te allen tijde de uitvoering van het Contract onderhevig maken aan het vestigen van
waarborgen ten zijner gunste bij middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging door de Koper.
11.4. De Koper mag in geen enkel geval overgaan tot het compenseren van om het even welke som door deze laatste verschuldigd door een
som die verschuldigd is door de Verkoper.
12. Intellectuele eigendom.
12.1. De Koper garandeert de Verkoper dat alle elementen die hij levert, met inbegrip van, maar zonder beperking, modellen, tekeningen,
foto's, teksten, niet de rechten van anderen op welke wijze dan ook schenden. In geen geval is de Verkoper aansprakelijk voor het feit van de
reproductie van documenten of bestanden die door de Koper worden geleverd. In geval van betwisting of acties van derden, garandeert de
Koper de Verkoper dat hij (i) assistentie biedt (ii), hem vrijwaart van alle nadelige gevolgen geleden in dit kader (iii) en dat enkel de Koper alle
hieruit voortvloeiende kosten draagt.
12.2. Apparatuur, gereedschappen volledig gefactureerd aan de Koper zijn eigendom van de Koper. De Verkoper heeft het recht om ze te
vernietigen bij gebrek aan bestelling van het desbetreffend Producten gedurende een periode van meer dan twee (2) jaar te rekenen vanaf de
laatste opdracht.
12.3. De vervaardiging van de Producten betekent in geen enkel opzicht de overdracht of de toekenning van een exploitatievergunning met
betrekking tot de ontwerpen of merken of enig ander element dat toebehoort aan de Verkoper. Met uitzondering van speciale voorwaarden met
betrekking tot nieuwe creaties en ontwerpen, blijft elke creatie of innovatie uitgevoerd door de Verkoper als onderdeel van het ontwerp en
vervaardiging van de Producten eigendom van de Verkoper.
12.4. Alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten (handelsmerken, octrooien, merken, logo's, enz.) alsmede alle
technische, industriële, commerciële en financiële documenten toebehorend aan de Verkoper, zijn en blijven eigendom van de Verkoper. De
Koper aanvaardt uitdrukkelijk het niet kopiëren, reproduceren, dupliceren, geheel of gedeeltelijk, van elk object deel uitmakend van de
intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper, alsmede de Producten geleverd door deze laatste, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Verkoper.
13. Verzending van documenten. Tenzij partijen schriftelijk en ondubbelzinnig anders zijn overeengekomen, wordt het bestek/de offerte van
de Verkoper aan de Koper verzonden via e-mail of in enige andere passende vorm. Alle verzendingen naar het e-mail adres vermeldt door de
Koper worden geacht te zijn ontvangen door de Koper op de dag van de email.
14. Overmacht – Herziening omwille van onvoorziene omstandigheden.
14.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van hun verplichtingen met
inbegrip van (i) één van de gevallen van overmacht zoals omschreven door de wet of algemeen aangehouden door de jurisprudentie, (ii) een
brand of slecht weer, een staking of een landelijke blokkering die een tekort aan grondstoffen of transport veroorzaken, rellen of oorlogen, (iii)
een binnenlandse staking ongeacht de oorzaak daarvan, of (iv) om een contractuele aanzienlijke onevenwichtigheid ten koste van een van de
partijen, als gevolg van een onvoorziene verandering van omstandigheden die niet aan de partijen te wijten is (met name in het geval van
aanzienlijke variatie in de prijs van grondstoffen, voorraadproblemen in grondstoffen of de toepassing van enige voorschrift of wettelijke of
regelgevende richtlijn dat het productieproces sterk beïnvloedt).
14.2. In het geval van één van deze gebeurtenissen, moet de hierdoor getroffen partij onverwijld de tegenpartij informeren om te onderhandelen
over de voorwaarden tot de voortzetting van de contractuele relatie.
14.3. Indien het niet mogelijk is om de overeengekomen prestaties na te komen gedurende meer dan dertig (30) dagen, komen de partijen
overeen om te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van het Contract. De partijen zullen alles in het werk stellen om de gevolgen
van een geval van overmacht te beperken. Indien er geen redelijk akkoord bekomen wordt, mag elke partij het Contract eenzijdig opzeggen.
14.4. Wanneer onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat de uitvoering van het Contract buitensporig duur wordt voor de Verkoper en
wanneer de Verkoper die risico niet erkend heeft, behoudt deze het recht om op elk moment het opnieuw onderhandelen van het Contract aan
de Koper te vragen. De Verkoper zal de Koper binnen de dertig (30) dagen in kennis stellen van het opnieuw willen onderhandelen van het
afgesloten Contract. De partijen gaan de verbintenis aan om ter goeder trouw opnieuw te onderhandelen om de contractuele voorwaarden
terug in een evenwichtige, initieel overeengekomen context te plaatsen. Bij gebrek aan een nieuw en evenwichtig akkoord binnen de dertig
(30) dagen staat het elk van de partijen vrij om een einde te stellen aan het tussen hen afgesloten Contract mits inachtneming van een periode
van twee (2) maanden vanaf de ontvangst van het bericht van verbreking van de overeenkomst.

4. Uitvoering van de bestelling.
4.1. De productie wordt uitgevoerd binnen de termijn overeengekomen met de Koper rekening houdend met de minimale noodzakelijke termijn
die nodig is voor de productie door de Verkoper. Als een ‘goed voor druk’ wordt aangevraagd, lopen de deadlines van productie en levering
pas vanaf de ontvangst van goedkeuring hiervan door de Verkoper.
4.2. Het drukwerk en de afwerking ervan worden uitgevoerd overeenkomstig de normen en gebruiken binnen de sector zoals opgenomen in
het lastenboek van de Verkoper en dewelke op verzoek meegedeeld kunnen worden aan de Koper. De productie uitgevoerd overeenkomstig
deze normen en toleranties kan geen aanleiding geven tot klachten.
4.3. Behoudens op schriftelijk en uitdrukkelijk verzoek van de Koper en voor herziening van het definitieve contract, is de Verkoper gemachtigd 15. Recht tot voorbehoud. Verbreking van het Contract.
15.1. Indien de Koper de contractuele voorwaarden niet naleeft of de wil tot niet uitvoeren om het even welk van zijn verplichtingen uit hoofde
om zijn handtekening te drukken op de Producten die hij produceert.
4.4. De Verkoper kan, ten allen tijde en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bepaalde fasen van fabricage van het Producten uitbesteden. van het Contract kenbaar maakt, heeft de Verkoper het recht om na een niet nagekomen ingebrekestelling binnen de acht (8) dagen door de
Koper (i) de uitvoering van het Contract op te schorten, met inbegrip van de productie en levering van alle bestelde Producten (ii) de verzonden
en gefactureerde Producten maar die niet betaald werden door de Koper, terug te vorderen alsmede (iii) alle documenten, productiemiddelen
5. Leveringen. Verlies en schade van vervoer.
5.1. De Koper moet ervoor zorgen dat de plaats van levering toegankelijk is voor de vervoerder die belast is met de levering door de Verkoper. en hulpmiddelen te behouden geleverd door of gefactureerd aan de Koper in het kader van de uitvoering van het order (iv) gebruik te maken
5.2. Het nakomen van de leveringstermijn door de Verkoper wordt mede bepaald door de minimale productietijd meegedeeld aan de Koper. In van beschermende maatregelen ten laste van de Koper en de facturatie uit te voeren van de volledige inventaris van Producten en/of
het geval van problemen binnen het kader van het transport (blokkages op de weg en/of autosnelwegen, verkeersongevallen, grondstoffen en opslag evenals de kosten van stockage voor deze laatste bij de Verkoper met daaraan verbonden het verzoek tot directe
weersomstandigheden enz) wordt een zekere tolerantie voor wat betreft het tijdstip van levering als aanvaardbaar beschouwd door de Koper. betaling van deze vergoedingen.
Behalve in uitzonderlijke gevallen zal elke wijziging van de overeengekomen leveringstermijn of de plaats van levering het onderwerp uitmaken 15.2. Algemeen beschouwd, indien de Koper de uitvoering van één van zijn verplichtingen niet respecteert of zijn bereidheid tot uitvoeren van
van een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen afgesloten binnen een redelijke termijn vóór de oorspronkelijk overeengekomen zijn verplichtingen niet aantoont (inzonderheid maar niet limitatief, de betaling van de facturen voor het verstrijken van de vervaldatum,
leveringsdatum. In het geval het voor de Verkoper onmogelijk is om de producten op de met de Koper overeengekomen leveringsdatum te verplichting tot vertrouwelijkheid of gebonden zijn aan verplichtingen inzake de intellectuele eigendom, goede trouw enz…), heeft de Verkoper
leveren, zal hij deze laatste met alle mogelijke middelen hiervan op de hoogte brengen en binnen een termijn die hem toelaat om de bestelling het recht om de afhaling en de betaling van de vervaardigde hoeveelheden van de Koper te eisen en heeft de Verkoper bovendien het recht
te wijzigen of het ladingsplan met betrekking tot het leveringspunt aan te passen. .Bij aanzienlijke overschrijding van de overeengekomen om het Contract te beëindigen en dit volledig ten laste van de Koper, en heeft de Verkoper het recht om dit geschil als afgesloten te beschouwen
leveringstermijnen tussen de partijen, kunnen deze ter goeder trouw over de gevolgen die hieruit ontstaan zijn, bijkomend onderhandelen. indien een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs zonder gevolg van de Koper blijft gedurende acht (8) dagen. Zo'n
Geen schadevergoeding, compensatie, vertragingsboete of annulering van een uitgesteld order kan worden opgelegd aan de Verkoper indien resolutie kan op geen enkele manier het recht van de Verkoper beperken, die de gevolgen draagt van de schending van het Contract, om elk
ontvangen voorschot te behouden en van de Koper, verantwoordelijk voor de inbreuk, eventuele schadevergoedingen en intresten te eisen ter
dit niet uitdrukkelijk, schriftelijk en formeel overeengekomen is door de partijen.
5.3. De Koper moet, onmiddellijk na ontvangst van de Producten, alle noodzakelijke en nuttige controles uitvoeren om na te gaan of het product compensatie van de geleden verliezen.
geen verliezen of transportschade opgelopen heeft. In het voorkomend geval, noteert de Koper zijn gemotiveerde opmerkingen op de 15.3. In het geval van niet uitvoering van de Contract door de Verkoper omwille van een reden die niet te wijten is aan de Koper, kan de Koper
leveringsnota en/of het vervoersdocument ondertekend door de vervoerder en meldt de Koper dit verlies of deze schade aan de vervoerder via een einde stellen aan deze Contract maar enkel na het voorafgaandelijk versturen een ingebrekestelling aan de Verkoper waaraan door de
een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging met een kopie aan de Verkoper binnen een termijn van maximum drie (3) dagen, met Verkoper geen gevolg gegeven werden binnen de vijftien (15) dagen na de ontvangst van deze ingebrekestelling.
uitzondering van feestdagen, na de levering. Bij ontstentenis hieraan kan er geen sprake zijn van enige verantwoordelijkheid of
16. Verantwoordelijkheid van de Verkoper.
aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper.
5.4. Een afwijking van + of - 10% van de bestelde hoeveelheid wordt steeds als zijnde aanvaardbaar geacht door de Koper. Binnen deze 16.1. De Verkoper verbindt zich enkel tot het produceren van conforme Producten die voldoen aan (i) de tussen de partijen goedgekeurde
grenzen, wordt de facturatie aangepast aan de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid, gebaseerd op de prijs aangegeven in de bevestiging van specificaties, (ii) de volumes en de afbeeldingen die zijn goedgekeurd door de Koper met de vermelding " goed voor akkoord ', ' goed om uit te
knippen ' en ' goed om te drukken ', laatst gedateerd, (iii) de bestelling van de Koper bevestigd door de Verkoper, (iv) de regelgeving en de
bestelling.
5.5. Alle formaliteiten die moeten worden vervuld, alle belastingen, rechten of andere heffingen die verschuldigd zijn op de prijs van de van de normen die gelden in het land van de Verkoper en (v) het gebruik en de toegestane toleranties op het gebied van de cartonnage en grafische
gepresteerde Dienstprestaties of Producten, overeenkomstig de van kracht zijnde voorschriften zijn exclusief ten laste van de Koper, tenzij er kunsten.
een andere tegengestelde wettelijke bepaling of verordening bestaat of er enig ander akkoord tussen de partijen overeengekomen werd. De 16.2. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet worden weerhouden (i) indien de Koper aan de Verkoper binnen een redelijke termijn niet
Koper verbindt zich ertoe de formaliteiten en de mogelijkheden voor invoer van de Producten die hij heeft besteld met het oog op de regelgeving alle inlichtingen verstrekt heeft die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling en voor wat betreft de verwachte bestemming van de
van het land van levering te controleren. Enige aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper kan niet worden ingeroepen in geval van niet Producten, (ii) voor elk gebrek die de Producten ongeschikt maken voor elk gebruik waarvan de Verkoper niet in kennis gesteld werd, (iii)
indien de Koper een risico genomen heeft door het niet respecteren van de aanbevelingen van de Verkoper met betrekking tot het ontwerp, de
naleven van de wetgeving van het land waar de goederen worden afgeleverd.
productie en het gebruik van de Producten of (iv) indien de productie en levering van de Producten is uitgevoerd overeenkomstig de toegestane
6. Risico overdracht. Risico’s zijn ten laste van de Koper vanaf levering van verkochte Producten onder de voorwaarden en op de plaat(sen) toleranties op het gebied van deskundigheid bij de Verkoper, of (v) indien de vastgestelde kwaliteitsveranderingen inherent zijn aan uitgevoerde
overeengekomen tussen de partijen. De Koper moet, zodra de Producten beschikbaar zijn en ten minste tot de daadwerkelijke processen en/of gebruikte grondstoffen.
16.3. Behoudens een andersluidend akkoord tussen de partijen, kan de Koper in het geval van niet-conformiteit van de geleverde Producten
eigendomsoverdracht, de Producten verzekeren tegen alle risico’s van beschadiging of aansprakelijkheid.
alleen maar aanspraak maken op de vervanging van deze niet – conforme Producten. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal in geen geval
7. Eigendomsvoorbehoud. De verkoper behoudt, zelfs in geval van vertraging van de betaling, en zelfs in het geval van gebruik van een meer bedragen dan het bedrag van de betalingen en/of de nog te betalen bedragen door de Koper voor de betrokken, betwistbare Producten.
gedeelte of totale hoeveelheid van de producten, de eigendom van de producten tot volledige betaling van de prijs (hoofdsom en aanverwante 16.4. De verantwoordelijkheid van de Verkoper zal beperkt zijn tot materiële schade veroorzaakt aan de Koper die het resultaat is van fouten
kosten) door de koper. Onder betaling dient het in ontvangst nemen van de prijs te worden verstaan. De verkoper kan, zelfs in geval van te wijten aan de Verkoper binnen de uitvoering van de afgesloten Overeenkomst. In geen enkel geval kan de Verkoper aansprakelijk gesteld
opening van een vrijwarings- of beslagprocedure, herstelprocedure of gerechtelijke vereffening van de koper, gebruik maken van de huidige worden voor enige daaruit voortvloeiende schade hetzij immaterieel, indirect, opeenvolgende of niet-opeenvolgende zoals operationeel verlies,
clausule inzake eigendomsvoorbehoud om aanspraak te maken op de eigendom van de producten in kwestie of hun wederverkoopprijs onder verlies van winst, verlies van een bedrijfsopportuniteit, commercieel nadeel, verlies van inkomsten enz.
de voorwaarden door de wet voorgeschreven.
17. Bescherming van Persoonlijke Gegevens. Enkel voor wat noodzakelijk is binnen deze Overeenkomst en voor wat betreft het beheer
van de commerciële relatie, mag de Verkoper persoonlijke informatie betreffende de Koper verzamelen en verwerken. Binnen dit kader
8. Producten op voorraad in de lokalen van de Verkoper.
8.1. Producten in voorraad gehouden bij de Verkoper op verzoek van de Koper worden gefactureerd op het moment dat de Producten ter engageert de Verkoper er zich toe dat de verwerking van deze gegevens conform de geldende wetgeving en de geldende regels gebeurt. De
beschikking gesteld worden van de Koper onder de voorwaarden en op de plaats(en) zoals overeengekomen tussen de partijen. In dit kader, Koper aanvaardt dat diens gegevens verwerkt worden binnen de vermelde voorwaarden binnen het kader van het Beleid betreffende de
komt de datum van ter beschikking stellen van de Producten aan de Koper overeen met de datum van het opnemen van deze producten in de bescherming van de Persoonlijke Gegevens van de Koper op de internetsite www.lgr-packaging.com. In ieder geval, engageert elke Partij er
zich toe, om in het geval zij ertoe verplicht is om persoonlijke gegevens te verzamelen van de andere Partij, om enkel en alleen gegevens te
voorraad afgewerkte Producten.
8.2. Tenzij anders overeengekomen, en na een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van de terbeschikkingstelling van de Producten, verwerken en te bewaren die strikt noodzakelijk zijn voor het stand komen van deze Overeenkomst en het beheer van deze commerciële
heeft de Verkoper het recht om: (i) de financieringskosten en de opslagkosten aan de Koper te factureren ten belope van twee procent (2%) relatie. Elke Partij verbindt er zich toe om alle voorzorgsmaatregelen te treffen ter bescherming van deze persoonlijke gegevens.
van de prijs van de geproduceerde en nog te leveren Producten, per maand van opslag en/of het in rekening brengen van de betrokken
goederen, Deze facturatie leidt tot overdracht van de risico’s naar de Koper toe, en/of (ii) het recht om Producten te leveren aan de Koper 18. Vertrouwelijkheid. Alle gegevens, ongeacht de aard, de vorm en het onderwerp vermeld op enigerlei wijze of door een partij aan de andere
conform de geldende voorwaarden en/of na aanmaning tot levering en/of na een ingebrekestelling de Producten daadwerkelijk te leveren, om partij tijdens de onderhandelingen over en betreffende de uitvoering van deze Contract, worden strikt vertrouwelijk behandeld en kunnen
daarom niet openbaar gemaakt, gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd en/of gedupliceerd worden door een partij zonder de voorafgaande
hen te vernietigen, ten laste van de Koper, onverminderd zijn recht om een vergoeding voor de goederen in kwestie op te eisen.
8.3. In geval van wijziging of stopzetting van een Producten, behoudt de Verkoper het recht om de Koper te factureren voor elke hieraan schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze verplichting van vertrouwelijkheid blijft vijf (5) jaar na het einde van het Contract, voor welke
gerelateerde voorraad (grondstoffen of afgewerkte producten), tegen de prijs tussen partijen overeengekomen en ze te leveren volgens de reden dan ook geldig behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen.
geldende voorwaarden of om deze goederen te vernietigen.
19. Toepasselijk recht. Rechterlijke bevoegdheid (jurisdictie).
19.1. Elk geschil met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het Contract is onderworpen aan de wetgeving van toepassing in het land
9. Vorderingen.
9.1. Na ontvangst van de Producten, moet de Koper overgaan tot de inspectie hiervan binnen de kortst mogelijke tijd. Betwistingen/klachten van de Verkoper.
over de conformiteit van het Producten moeten kenbaar gemaakt en bevestigd worden per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging 19.2. De partijen verbinden er zich toe om bij elk geschil met betrekking tot dit Contract te proberen om hun geschillen op minnelijke wijze op
gericht aan de Verkoper binnen de volgende termijnen: (i) betwisting betreffende de geleverde hoeveelheid: drie (3) kalenderdagen te rekenen te lossen. Indien er geen minnelijke schikking binnen vijftien (15) dagen na de eerste klacht wordt getroffen, wordt de zaak voorgelegd aan de
vanaf de leveringsdatum (ii) voor de betwisting met betrekking tot de kwaliteit: kortst mogelijke termijn maar niet meer dan zes (6) maanden rechtbank bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper zich bevindt, zelfs in geval van beroep, opeisen van een
vanaf de datum van de terbeschikkingstelling van de Producten. Deze termijnen voor het indienen van klachten doen in elk geval geen afbreuk waarborg, kort geding of pluraliteit van verweerders.
aan de lokale wetgevingen voor wat betreft de verborgen gebreken. In geen enkel geval kan een Koper een vordering tegen de Verkoper
instellen nadat de conforme Producten, volledig of gedeeltelijk, gebruikt of bewerkt werden. Bij ontstentenis van enige betwisting binnen de 20. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden. Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig, onwettig of niet
bovengenoemde termijnen wordt dit gelijkgesteld met een definitieve levering en aanvaarding van Producten, waartegen verder geen enkele afdwingbaar worden beschouwd, dan zijn de geldigheid, de wettigheid, en de toepasselijkheid van de overige bepalingen op geen enkele
klacht of betwisting kan ingediend worden. Elk verbruik of het gebruik in welke vorm dan ook van de afgeleverde Producten, zelfs indien deze manier beïnvloed of aangetast. De partijen zullen proberen deze bepaling te vervangen door een bepaling die trouw beantwoordt aan de
laatste niet goedgekeurd zijn door de Koper, wordt onherroepelijk als definitieve goedkeuring en definitieve aanvaarding zonder voorbehoud economische of juridische doelstelling van de ongeldig gemaakte bepaling.
van desbetreffende Producten aanzien.
9.2. De Verkoper kan zich naar de gebouwen van de Koper verplaatsen om de toestand van de geleverde Producten vast te stellen Dit stopt, 21. Voortbestaan. De bepalingen van de artikels 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19 en 20 van deze Algemene Voorwaarden zullen na de beëindiging van
in onderling overleg met de Koper, de gevolgen van het niet conform zijn van de geleverde Producten en de daarmee gepaard gaande verdeling het Contract tussen de Verkoper en de Koper blijven voortbestaan, ongeacht de oorzaak of de vorm hiervan.
van de hieraan gerelateerde kosten. De Koper onthoudt zich van het recht om hetzij zelf in te grijpen of om zich tot een derde partij te wenden
voor dit doel zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.
9.3. Een weigering van betaling van de Producten is niet gerechtvaardigd als gevolg van een ingebrekestelling van een vastgestelde fractie
van de geleverde Producten.
9.4. In geval van onvolledige prestaties (kwaliteit/kwantiteit) door de Verkoper, ziet de Koper er in ieder geval van af om gebruik te maken van
om het even welk prijsverminderingsmechanisme.

