INEOS SALES BELGIUM N.V. – VERKOOPVOORWAARDEN
Hieronder vermeld als "INEOS"

1) ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden en de transactiedetails waarop ze van toepassing zijn (de “Overeenkomst”), zetten alle contractuele voorwaarden uiteen met
betrekking tot de verkoop van de genoemde producten (de “Producten”), behalve wanneer INEOS (zoals hieronder wordt bepaald) schriftelijk
goedkeuring heeft gegeven voor om het even welke veranderingen. Ter verduidelijking: de standaardkoopvoorwaarden van de Klant zijn niet van
toepassing. De definities in "Incoterms 2010" zijn daarentegen wel van toepassing.
Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen
is niet van toepassing. Deze Overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken. INEOS mag er echter voor kiezen
om een proces aan te spannen in het land waar de Klant gevestigd is. Geen enkele verklaring of belofte die tijdens de onderhandelingen tussen
de partijen geuit of gesuggereerd werd, mag beschouwd worden als aanvaard, tenzij deze uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld.
Daarnaast zal geen van beide partijen recht hebben op een verhaalmiddel in geval van onjuiste beweringen waarop de partijen zich verlaten,
tenzij deze beweringen valselijk werden gedaan. Voorts bestaan verhaalmiddelen alleen in geval van contractbreuk. Deze voorwaarden zijn van
toepassing tussen de koper van Producten (“Koper” of “Klant”) en INEOS ("INEOS"). INEOS kan zijn rechten aan om het even welke derde partij
afstaan en in het bijzonder aan INEOS Finance (Ireland) Ltd. De Klant zal, indien dit gevraagd wordt, zijn toestemming geven om deze rechten
over te dragen.
2) LEVERINGEN
INEOS zal redelijke inspanningen leveren om al uw producten (binnen een gewichtstolerantie van 0.5 %) op tijd te leveren. INEOS zal de Klant op
de hoogte brengen wanneer op materiële wijze afgeweken wordt van de overeengekomen leveringstermijnen. De Klant moet zorgen voor wat
volgens INEOS beschouwd kan worden als een geschikte en veilige toegang en dito voorzieningen om leveringen te ontvangen; daarnaast moet
hij alle bijkomende werkelijke kosten van INEOS vergoeden wanneer INEOS de levering heeft moeten stopzetten of weigeren omdat dergelijke
toegang of voorzieningen niet beschikbaar waren, of wanneer het lossen meer dan een redelijke tijdsspanne in beslag neemt voor redenen die
niet toe te schrijven zijn aan INEOS. INEOS is bevoegd om de voorzieningen van de Klant, indien nodig, te inspecteren door het terrein van de
Klant te betreden. Levering aan of gebruik van deze voorzieningen door INEOS houdt niet in dat INEOS de voorzieningen goedkeurt of aanvaardt.
In geval van leveringen die onderworpen zijn aan energiebelasting is de klant verplicht om aan INEOS aan te tonen dat de klant gemachtigd is om
gebruik te maken van de schorsings- of vrijstellingsregeling van deze belasting door een geldige vergunning voor te leggen. Indien de klant niet in
staat is om een geldige vergunning voor te leggen voor de schorsings- of vrijstellingsregeling, zal de klant alle belastingen die INEOS heeft
betaald, terugbetalen.
3) METINGEN
De kwantiteits- en kwaliteitsmetingen die door INEOS aan het laadpunt uitgevoerd worden, zullen op de factuur vermeld worden en zullen bindend
zijn tenzij de Klant kan bewijzen dat ze fout zijn.
4) OVERDRACHT VAN EIGENDOMSRECHT EN RISICO
INEOS zal het eigendomsrecht van de Producten voorbehouden en dit voor zover de wet het toelaat, tot ontvangst van betaling voor de
desbetreffende hoeveelheid, zelfs indien de Klant de producten met andere goederen heeft vermengd of verwerkt. In dit geval zal INEOS medeeigenaar worden. Zolang de Klant niet betaald heeft, moeten de Producten apart opgeslagen en (indien mogelijk) geïdentificeerd worden, en
moeten ze op vraag van INEOS teruggestuurd worden of klaarliggen voor ophaling. INEOS kan het terrein van de Klant betreden om de
Producten te komen ophalen. INEOS heeft het recht om de betaling te vorderen, ondanks het feit dat INEOS het eigendomsrecht van de
Producten behoudt. Indien de goederen worden doorverkocht voordat ze volledig betaald zijn, worden ze vervangen door de vorderingen voor de
aankoopprijs, die hierbij worden overgedragen aan INEOS als waarborg.
Het risico met betrekking tot de Producten zal aan de Klant worden overgedragen in overeenstemming met de overeengekomen Incoterm.
5) PRIJS, BETALING
Tenzij anders overeengekomen:
(a) zal de relevante prijs voor de producten de prijs van INEOS zijn die op de datum van het laden van toepassing is;
(b) moet de volledige betaling (zonder aftrek uit hoofde van verrekening of een tegenvordering, tenzij INEOS hiervoor op voorhand zijn schriftelijke
goedkeuring heeft gegeven) op de vervaldatum via een elektronische overschrijving op de door INEOS genoemde rekening ontvangen worden in
de valuta die op de factuur vermeld wordt. Aftrek uit hoofde van verrekening van een tegenvordering of het doen gelden van het recht om te
weigeren is nietig en van onwaarde tenzij a) INEOS hiervoor op voorhand zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven of b) indien dergelijke
bedragen niet in geschillen of wettelijk bindend zijn. Het geld moet op de opgegeven bankrekening staan uiterlijk vóór de op de factuur van
INEOS vermelde vervaldatum of op de laatste werkdag vóór de vervaldatum als deze datum op een feestdag in de week valt. Laattijdige
betalingen leiden tot een interest van 8 % per jaar bovenop de basisrente van België zoals gepubliceerd door de Nationale Bank van België vanaf
de vervaldatum en tot de eigenlijke ontvangst;
Onverminderd het voorgaande zullen alle facturen met intresten bovendien een vast bedrag van 40 euro omvatten ter dekking van het verlies van
INEOS en ter vergoeding van het extra werk, met inbegrip van administratief werk, veroorzaakt door de vertraging in de betaling;
(c) kunnen leveringen opgeschort worden als INEOS dit eist totdat de Klant een aanvaardbare waarborg voor betaling verschaft of als een factuur
niet betaald is op de vervaldatum, behoudens de eventuele andere rechten van INEOS;
(d) zijn de vermelde prijzen exclusief btw (of een equivalent), of andere belastingen of lasten, indien deze van toepassing zijn. Wanneer de Klant
een aanvraag doet om vrijgesteld te worden van de btw of andere toepasbare belastingen moet hij op verzoek van INEOS onmiddellijk alle
bewijzen kunnen voorleggen die onder de plaatselijke, nationale en Europese wetgeving vereist zijn om deze aanvraag te rechtvaardigen. De
Klant vrijwaart INEOS tegen alle belastingen, kosten of boetes die het kan oplopen als de aanvraag tot vrijstelling niet gerechtvaardigd blijkt te
zijn;
(e) zal de meest recentelijk toegepaste prijs gebruikt worden als een tijdelijke prijs wanneer de prijs aan de hand van een formule bepaald wordt
en de variabele waarden niet gekend zijn. Deze prijs zal later opnieuw worden aangepast.
6) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Er kunnen geen schadeclaims uit hoofde van of in verband met de overeenkomst, ongeacht de juridische reden, worden ingediend door de Klant met inbegrip van die van een niet-contractuele aard - voor enig nalatig plichtsverzuim door INEOS, tenzij dergelijke schending betrekking heeft op
taken die essentiële contractuele verplichtingen zijn. Essentiële contractuele verplichtingen zijn in principe contractuele resultaatsverplichtingen.
De aansprakelijkheid wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de waarde van het geleverde product per
voorval.
In geen geval zal INEOS alleen aansprakelijk zijn voor verlies van productie, verlies van winst, verlies van gebruik of indirecte en gevolgschade en
financiële verliezen van de Klant en/of aan de Klant gelieerde Ondernemingen.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal niet geldig zijn voor vorderingen vanwege letsels aan leven, lichaam of gezondheid en vorderingen
vanwege grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de kant van INEOS en vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
Deze bepaling geldt ook voor de medewerkers, managers en directeuren van INEOS, aan INEOS gelieerde Ondernemingen en hulpkrachten van
INEOS.
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7) GARANTIES
INEOS garandeert dat het in staat is het eigendomsrecht van de verkochte Producten aan de Klant over te dragen, dat het zal tegemoet komen
aan de relevante contractuele bepalingen op het moment dat het risico aan de Klant wordt overgedragen en dat het geen enkel patent in zijn land
van herkomst schendt. ALLE ANDERE (HETZIJ STATUTAIRE OF ANDERSZINS) EXPLICIETE OF IMPLICIETE VOORWAARDEN EN
GARANTIES ZIJN UITGESLOTEN, inclusief met betrekking tot kwaliteit, beschrijving of geschiktheid voor eender welk doel. INEOS verwijst naar
de gepubliceerde Gegevensbladen voor Materiaalveiligheid met betrekking tot de Producten. Informatie of advies van INEOS wordt echter op
risico van de Klant gegeven en aanvaard.
8) VORDERINGEN
Elke vordering met betrekking tot een tekort of beschadiging tijdens het vervoer moeten binnen 3 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk
worden gedaan aan INEOS.
Vorderingen met betrekking tot het afwijken van de specificaties moeten:
(a) zonder uitstel gedaan worden nadat de Klant de afwijking opgemerkt heeft, maar niet later dan 40 dagen na ontvangst van de Producten; en
(b) moeten, wat betreft de verwerkte Producten, ondersteund worden door redelijk bewijs dat het defect niet opgespoord kon worden vóór de
verwerking.
Enkel verschillen in nettogewicht of volume van meer dan 0,5 % per levering in zak of bulk, of 1 % per blik in vergelijking met de gefactureerde
hoeveelheid kunnen tot vorderingen in verband met de hoeveelheid leiden.
Vorderingen die niet op deze manier worden gedaan, zullen niet in aanmerking komen.
9) INSPECTIE- EN INFORMATIEPLICHT
De Klant verbindt zich ertoe om adequate tests van het geleverde product uit te voeren om de kwaliteit en kwantiteit ervan te garanderen direct na
aflevering voorafgaand aan de verwerking of vermenging ervan. Indien de Klant nalaat om het product te inspecteren of INEOS niet onmiddellijk
op de hoogte brengt van een gebrek van het product, uiterlijk 2 werkdagen na de vaststelling van het gebrek (zelfs indien er een gebrek optreedt
achteraf), wordt het product geacht door de Klant aanvaard te zijn. In dit geval zal INEOS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die de Klant oploopt ten gevolge van de productafwijking tenzij het gebrek niet gedetecteerd kon worden door geschikte tests.
Indien de Klant een kwaliteitsafwijking vaststelt, moet alle informatie, met inbegrip van testdetails, testresultaten en productmonsters, verzonden
worden naar INEOS.
10) OVERMACHT
Onder "Overmacht" (Force Majeure) wordt onder meer verstaan: explosie, overstroming, storm, brand of ongeval, oorlog of oorlogsdreiging,
oproer, terrorisme, sabotage, opstand, burgerlijke onlusten of vordering, staking, lock-outs of andere industriële acties of handels- of
arbeidsgeschillen (behalve indien alleen werknemers van hetzij de Verkoper of de Klant betrokken zijn), wetten, beperkingen, regelingen,
reglementen, verbodsbepalingen of maatregelen van welke aard dan ook vanwege een regering, parlement of lokale overheid; invoer- of
uitvoerregelingen of embargo's; bedrijfsstoringen of machinebreuk, algemene schaarste aan grondstoffen, energie, onderbreking van de
stroomvoorziening, brandstof- of vervoersvoorzieningen of andere storingen die buiten de redelijke controle van de betrokken partij vallen, die niet
te wijten zijn aan nalatigheid of opzettelijk wangedrag van deze partij en die een grote hindernis vormen of het onmogelijk of commercieel niet
haalbaar maken voor deze partij om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen (met uitzondering van de verplichting van
de Klant om de betaling voor het ontvangen product te verrichten).
Een geval van overmacht zal de getroffen partij vrijstellen van deze verplichtingen voor zolang en voor zover het geval van Overmacht de
uitvoering van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmert of verhindert. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enig verlies of
schade geleden of opgelopen door de andere partij als gevolg van vertraging van de eerste partij in de uitvoering of niet-nakoming van deze
verplichtingen voor zolang en voor zover dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van Overmacht.
Overmacht verlengt de contractuele termijnen en stelt de contractuele deadlines uit met de duur van de Overmacht, plus een redelijke
aanlooptermijn.
De Verkoper zal niet verplicht zijn om, door aankoop of anderszins, extra hoeveelheden van het Product te kopen van andere leveranciers of van
een van de aan hem gelieerde Ondernemingen, of om zijn beschikbare Productvoorraad op andere wijze aan te vullen. Het beschikbare
voorraadproduct van de Verkoper zal worden toegewezen op een pro rata basis (rekening houdend met alle leveringsverplichtingen van
Verkoper).
Een partij die getroffen wordt door een geval van overmacht moet de andere partij onverwijld in kennis stellen van het geval en van de verwachte
duur ervan. De verplichting van de Klant om te betalen voor de geleverde Producten zal in geen geval verontschuldigd kunnen worden door
Overmacht.
11) TERUG TE BRENGEN CONTAINERS
Wanneer producten geleverd worden in terug te brengen containers of op terug te brengen pallets, moeten deze onmiddellijk en op de kosten van
de Klant aan INEOS terugbezorgd worden, en dit in dezelfde staat als waarin de Klant ze ontvangen heeft. Als containers of pallets beschadigd of
niet binnen de 90 dagen na de levering terugbezorgd worden, kan INEOS de Klant een factuur sturen voor het herstel of de vervanging ervan. In
het geval van containers of verpakkingen die niet teruggebracht moeten worden, moet de Klant deze na gebruik op eigen kosten vernietigen.
12) INTELLECTUELE EIGENDOM
Door producten te kopen, zal de Klant geen rechten verwerven op enige intellectuele eigendom van of met betrekking tot de producten, met
inbegrip van (maar niet beperkt tot) handelsmerken, copyright, patenten of ontwerprechten, als dergelijk intellectueel eigendom geregistreerd kan
worden, ongeacht of het al geregistreerd is.
13) ANTI-OMKOPING & -CORRUPTIE
De partijen zullen ervoor zorgen dat alle aan hen gelieerde Ondernemingen of personen betrokken bij of verbonden met een van beide partijen in
het kader van deze Overeenkomst -met inbegrip van maar niet beperkt tot werknemers, contractanten, dochterondernemingen, consultants,
adviseurs, distributeurs en agenten - voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, reglementen, decreten en/of officiële bevelen van de
overheid en wetgeving op het gebied van anti-omkoping en anti-corruptie.
De partijen verbinden zich er inzonderheid toe dat er geen betalingen of overdrachten van iets van waarde die als doel of gevolg hebben om door
publieke of commerciële omkoping, witwassen, afpersing of andere onwettige of oneigenlijke middelen zaken of een zakelijk voordeel te verkrijgen
of te behouden, worden gedaan, aangeboden, gegeven, toegestaan of beloofd aan een persoon of entiteit (met inbegrip van, voor de
duidelijkheid, een regeringsambtenaar, een politieke partij of lid daarvan, een kandidaat voor een politieke functie of om het even welke andere
persoon, individu of entiteit op voorstel, verzoek of bevel van of ten behoeve van een van de hierboven beschreven personen en entiteiten) door
een van de eigenaren, directeuren, managers, werknemers en andere daarmee verbonden personen.
Elke partij;
(a)
zal geen handeling stellen, of nalaten een handeling te stellen, die zal veroorzaken of ertoe zal leiden dat de andere partij een inbreuk
begaat op een van de bovengenoemde bepalingen en;
(b)
zal de andere partij onverwijld in kennis stellen van elk verzoek of elke vraag naar eventuele ongepaste financiële of andere voordelen
van alle aard ontvangen van enige persoon in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en;
(c)
indien gevraagd, zal ze de andere partij en aan haar gelieerde Ondernemingen helpen bij het nakomen van haar verplichtingen op grond
van de wet en begrijpt dat elke inbreuk op deze bepaling zal neerkomen op een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst en;
(d)
vrijwaart de andere partij tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten (inclusief juridische kosten) en uitgaven opgelopen
door of opgelegd aan deze andere partij als gevolg van een inbreuk door een partij op deze bepaling.
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