
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN MITSUBISHI CHEMICAL 
ADVANCED MATERIALS PLASTICS NV 

Gevestigd in B-8700 Tielt België 
Gedeponeerd op de Handelsrechtbank te Brugge onder H.R. nr 90654 

A  Inleiding 
De koper is alleen aan zijn orders gebonden wanneer deze schriftelijk 
door dekoper zijn bevestigd. Door het aanvaarden van deze bestelling, 
aanvaardt de leverancier onze inkoopvoorwaarden en doet hij afstand 
van zijn verkoopvoorwaarden. Elke afwijking op deze bepaling dient 
door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard te worden. 
 
B  Aanvaarding van de bestelling 
Indien binnen de 10 werkdagen na dagtekening van de bestelling niet 
door de verkoper gereageerd wordt, zal de koper hieruit besluiten dat 
de bestelling stilzwijgend aan de gestelde voorwaarden aanvaard is. 
 
C  De levering 
1  De verkoper garandeert dat de leveringen in overeenstemming zijn   
met de geldende overheidsvoorschriften en dat hij geen inbreuk maakt 
op de rechten van derden, zoals auteursrechten, octrooirechten of 
merkenrechten en het recht op de handelsnaam. De verkoper zal de 
koper volledig vergoeden voor alle kosten en schade die uit het hoger 
vermelde kunnen voortspruiten. 
2  De goederen of diensten die geleverd of gepresteerd worden, zullen 
plaats vinden conform de door Europa, België en onze bedrijfseigen 
vigerende milieubepalingen en de veiligheidsvoorschriften . Daarbij 
zullen ze beantwoorden aan de actuele ISO 9001-normen indien geen 
andere bepalingen op de bestelling of begeleidende documenten zoals 
plannen, tekeningen, modellen enz. vermeld zijn. De verkoper is 
onbeperkt aansprakelijk voor alle gebreken in de geleverde producten 
of diensten. De verkoper heeft de plicht zijn producten te testen op 
mogelijke gebreken, met inbegrip van de gebreken die de 
functionaliteit van het product voor het gebruik dat de koper ervan 
wenst te maken zou kunnen verminderen , en erkent dat geen 
onderzoeksplicht in die zin op de koper rust. 
3  Bij niet conforme levering is de koper gerechtigd de koop te 
ontbinden en de goederen aan de verkoper voor diens rekening terug 
te zenden. Alle kosten die daaruit voortspruiten zijn voor rekening van 
de verkoper. Het is de verkoper niet toegestaan de geweigerde 
goederen stilzwijgend te vervangen zonder schriftelijke toestemming 
van de koper. 
4 De overeengekomen leveringstermijn mag niet worden 
overschreden. Indien dit toch geschiedt, is de koper gerechtigd de 
goederen niet te accepteren en voor rekening van de verkoper terug 
te zenden. Daarbij is de koper gerechtigd tot vergoeding van alle 
kosten en schade ten gevolge daarvan. 
5  De afgeleverde goederen moeten vergezeld zijn van een 
afleveringsnota. De geleverde diensten moeten vergezeld zijn van een 
werkbon. 
 
D  Overmacht 
1  Indien de verkoper niet, niet tijdig of niet volledig kan leveren 
tengevolge van overmacht, is hij verplicht de koper binnen de 24 uur 
na het ontstaan van de overmacht per fax hiervan in kennis te stellen. 
In dat geval is de koper gerechtigd de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. 
2  Indien de verkoper nalaat de koper bovengenoemde schriftelijke 
kennisgeving te doen dan verliest hij het recht zich op overmacht te 
beroepen en blijft hij gehouden binnen de overeengekomen 
levertermijn te leveren, bij gebreke waarvan de koper in art.c) 3., 
genoemde rechten heeft. 
3  De verkoper kan geen beroep doen op overmacht op grond van het 
feit dat één of meer van zijn leveranciers in gebreke blijven. 
 
E  Transport 
1  Tot het moment , dat de goederen zijn afgeladen op het door de 
koper opgegeven afleveringsadres of door de koper zijn ingeladen op 
het overeengekomen afhaaladres, reizen de goederen altijd op risico 
van de verkoper, behoudens overeenkomst van een andere incoterm 

dan de standaard DDP incoterm. Wij behouden ons het recht voor , 
van onze betalingen, de waarde af te houden van eventuele schade 
welke bestatigd werd bij of na ontvangst der goederen, zoals bv breuk 
door slechte verpakking. 
2 Behoudens andere schriftelijke overeenkomst zijn de 
leveringsvoorwaarden van Mitsubishi Chemical Advanced Materials 
Plastics nv altijd DDP volgens de incoterms 2000. 
3  Bij retourzending om oorzaken te wijten aan de verkoper, draagt de 
verkoper het risico der goederen vanaf het moment dat zij op het 
afleveringsadres zijn ingeladen, alsook de aan de retourzending 
verbonden kosten. 

4  De aanlevering op pallets dient uitsluitend te geschieden op stevige 
4-weg pallets van 1x1,2 m of 1,2 x 0,80 m tenzij anders 
overeengekomen. 
5  Bij de aanlevering op pallets kan geen statiegeld in rekening 
gebracht worden tenzij anders overeengekomen. 
6  De verkoper moet de eventuele ledige emballage, die onder 
statiegeld aanwezig is, terug meenemen bij aanlevering van een 
volgende zending. Doet de verkoper dit niet dan is de koper gerechtigd 
deze emballage op kosten van de verkoper aan hem te retourneren. 
7  De goederen dienen te worden verzonden in degelijke verpakking 
eigen aan het soort goederen. Indien er specifieke  
verpakkingsvoorwaarden door de koper vermeld zijn, dienen deze 
gevolgd te worden. Zo dit niet het geval is, kan de koper de zending 
weigeren. 
8  Indien de goederen worden vervoerd op een wijze die afwijkt van de 
verzendingsinstructie van de koper of, bij gebreke daarvan , van een 
normale en zorgvuldige wijze van verzending, zijn de hierdoor 
ontstane extra kosten en schade voor rekening van de verkoper. 
9  De verkoper moet op de verpakking degelijke benaming en codering 
van de inhoud vermelden, alsook de veiligheidsregulering volgens de 
Europese richtlijn of andere nationale of supra-nationale regelgeving 
naleven. 
 
F  De betaling 
1  De betalingstermijn vangt pas aan op de datum waarbij de 
goederen, geheel in overeenstemming met de bestelling , in conforme 
staat afgeladen zijn , op het afleveringsadres en de betaling geschiedt 
binnen de termijn die voorafgaandelijk werd overeengekomen. 
2  Wij betalen op 90 dagen einde der maand na ontvangst van de 
faktuur of , indien de koper de faktuur eerder ontvangt dan de 
goederen of de diensten, vanaf de ontvangst van de goederen of 
diensten. Beschikkingen over onze kas worden niet aanvaard. De 
koopovereenkomst wordt preferentieel in Euro afgesloten met 
uitzondering van expliciete afwijking in de bestelbon opgenomen. 
3  De betaling geschiedt door overschrijving of met cheque naar keuze 
van de koper. Kredietbeperkingstoeslag wordt niet geaccepteerd en 
mag door de verkoper niet op de faktuur worden vermeld. 
4 Retourzendingen, retourverpakkingen en overeengekomen 
reducties, kunnen terstond bij de betaling van de goederen of bij een 
daaropvolgende betaling worden verrekend. 
5  Zo de in punt 4 genoemde afhoudingen door de koper niet werden 
gedaan, dan zal de verkoper bij de eerste aanmaning door de koper, 
die bedragen aanstonds overschrijven. 
6  Indien de terugname van aangerekende verpakking niet is 
teruggenomen zoals vermeld in art e) 6. is de koper gerechtigd de 
waarde van de gereedstaande verpakking in mindering te brengen op 
de aan de verkoper verschuldigde bedragen. 
 
G  Faillissement 
In geval van liquidatie van de onderneming van de verkoper, heeft de 
koper het recht het order geheel of gedeeltelijk zonder 
ingebrekestelling te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding 
gehouden te zijn. De overeenkomst zal van rechtswege en zonder de 
noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling, automatisch beëindigd 
zijn in geval van faillissement van de verkoper. Alle vorderingen die de 
koper in deze gevallen op de verkoper mocht hebben onder vorm van 
bedragen of goederen in consignatie of goederen die eigendom zijn 
van de koper en in bewerking zijn, zullen terstond en tenvolle 
opeisbaar zijn. De matrijzen en outilleringen of andere 
productiemiddelen door de koper ter beschikking gesteld voor het 
uitvoeren van omschreven prestaties in de bestellingen blijven 
steeds eigendom van de koper. Indien de verkopende onderneming in 
de looptijd van het contract van eigenaar verandert , is het de koper 
toegestaan de koopovereenkomst te beëindigen of over te gaan tot 
een nieuwe overeenkomst. 

 
H  Slotbepaling 
Op de verhouding tussen koper en verkoper is uitsluitend het Belgisch 
recht van toepassing. Alle onenigheden vallen onder de bevoegdheid 
van de Rechtbanken in Brugge, ook in gevallen van oproeping in 
vrijwaring of van meerderheid van verweerders. 
 
I Translation: general procurement terms 
A translation of our general procurement terms can be provided on 
demand of the customer. 

 


