Algemene leveringsvoorwaarden - Coperion NV - Niel - België
1. Algemeen
1.1. Hiernagenoemde leveringsvoorwaarden zijn bindend wanneer ze in het
aanbod of in de opdrachtbevestiging van toepassing verklaard worden.
Andersluidende voorwaarden van de besteller zijn slechts geldig
inzoverre ze door Coperion uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden.
1.2. Alle overeenkomsten in rechtscheppende verklaringen van
contractpartijen zijn slechts geldig inzoverre ze geschreven zijn.
1.3. Indien een bepaling van deze leveringsvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk ongeldig is, zullen partijen deze bepaling door een andere
vervangen, die de rechtelijke en economische doelstelling van de
oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
2. Omvang van de leveringen en dienstverleningen
De leveringen en dienstverleningen van Coperion zijn in de
opdrachtbevestiging samen met eventuele daarop betrekking hebbende
bijlagen definitief vermeld. Coperion mag wijzigingen, die tot
verbeteringen bijdragen, doorvoeren, inzoverre deze geen verhoging
van de prijs teweegbrengen.
3. Aanbod, plannen en technische documenten
3.1. Folders en Catalogi zijn behoudens andersluidende overeenkomst niet
bindend.
Vermeldingen op bij het aanbod horende plans en technische
documenten zijn slechts bindend inzoverre dit uitdrukkelijk toegezegd
werd.
3.2. Coperion behoudt alle eigendoms - en auteursrechten voor plans en
technische documenten, die aan de besteller worden overhandigd. De
besteller erkent deze rechten en zal het aanbod en de bij het aanbod
horende documenten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Coperion in hun geheel of gedeeltelijk voor derden
toegankelijk maken of voor een ander doel gebruiken dan het doel,
waarvoor ze hem overhandigd werden.
3.3. Coperion is verplicht door de besteller als “ vertrouwelijk” gekenmerkte
documenten enkel met diens toestemming voor derden toegankelijk
maken.
4. Bijzondere beschermings - en informatieplicht van de besteller
4.1. De besteller is verplicht de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen van
Coperion of haar voorleveranciers op te volgen en zichzelf , zijn
medewerkers en derden, die met het voorwerp van de levering in
contact komen, met deze aanwijzingen vertrouwd te maken en in het
bijzonder gevolg te geven aan de veiligheidsinstructies. De besteller is
verder verplicht de omzetting en naleving van de gebruiks- en
onderhoudsaanleiding van Coperion door zijn medewerkers en derden,
die met het voorwerp van de levering in contact komen, behoorlijk te
controleren.
Indien de besteller deze verplichting niet nakomt, dient hij Coperion
tegen rechtsvorderingen van derden - inclusief zijn eigen medewerkers te vrijwaren.
4.2. De besteller is verplicht Coperion uitvoerig over wettelijke,
arbeidsrechtelijke of andere voorschriften , normatieve vereisten en
andere bepalingen te informeren, die voor de realisatie en de
technische interpretatie belangrijk zijn, in het bijzonder bij buitenlandse
opdrachten. Indien de besteller deze plicht niet nagekomen is en het
voorwerp van de levering wegens niet inachtname van bovenvermelde
voorschriften niet kan opgeleverd of in bedrijf genomen worden, is hij
desalnietemin tot betaling van de koopprijs gehouden. De besteller
heeft in dit geval eveneens de meerkosten te dragen, die door
aanpassing van het voorwerp van de levering aan de betreffende en in
het bijzonder aan de buitenlandse bepalingen ontstaan.
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Indien het voorwerp van de levering niet conform is met bepalingen,
waarover de besteller overeenkomstig nummer 4.2. Coperion had dienen
te informeren maar zulks heeft nagelaten, is Coperion ten opzichte van de
besteller voor de niet naleving van deze voorschriften niet aansprakelijk.
De besteller moet Coperion vrijwaren tegen alle vorderingen van zijn
werknemers of derden uit hoofde van schade die zij door de werking van
het voorwerp van de levering zouden lijden, tenzij de schade ook bij
inachtneming van de betreffende bepalingen zou zijn ontstaan. De
bewijslast ligt in dit opzicht bij de besteller.
Prijzen
Alle prijzen worden behoudens andersluidende overeenkomst berekend
EXW (af fabriek ) overeenkomstig Incoterms in de op dat ogenblik
geldende versie, met inbegrip van de verlading in de fabriek, echter met
uitsluiting van de verpakking. Montages en ingebruiknames maken geen
deel uit van de prijs en worden afzonderlijk aangerekend.
Alle bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld vracht, verzekering, uitvoer,
transit- en invoer- of andere toelatingen en verklaringen blijven ten laste
van de besteller. Ook dient de besteller alle soorten van belastingen,
heffingen en douane- en andere rechten , die insamenhang met de
overeenkomst gehoffen worden , te dragen of ze tegen betalingsbewijs
aan Coperion terug te betalen, indien Coperion deze heeft moeten
betalen.
Betalingsvoorwaarden
De betalingen dienen door de besteller volgens de overeengekomen
betalingsvoorwaarden op een rekening van Coperion te worden betaald,
dit zonder aftrek van korting, onkosten, belastingen, heffingen, douane- of
andere rechten.
Behoudens andersluidende overeenkomst is de prijs in volgende
termijnen te betalen:
1/3 betaling bij het geven van de opdracht, 1/3 na afloop van de helft van
de overeengekomen levertijd, 1/3 zodra de besteller meegedeeld werd,
dat de hoofddelen klaar zijn voor verzending.
De betalingstermijnen zijn ook na te komen wanneer transport, levering,
montage, inwerkingstelling of afname van de leveringen of
dienstverleningen om redenen, die vreemd zijn aan Coperion, vertraagd
of onmogelijk worden of wanneer niet essentiële delen ontbreken of
bijkomende werken, die het gebruik van de leveringen niet verhinderen,
noodzakelijk zijn.
Wanneer de betaling of de bij het sluiten van de overeenkomst te leveren
zekerheden niet volgens de overeenkomst voldaan worden, heeft
Coperion het recht de overeenkomst staande te houden of de
overeenkomst te ontbinden en in beide gevallen schadevergoeding te
verlangen. Indien de besteller met een verdere betaling om één of andere
reden vertraging oploopt of indien Coperion omwille van een na het
afsluiten van de overeenkomst ingetreden toestand ernstig dient te vrezen
dat betalingen door de besteller niet volledig of tijdig zouden geschieden,
heeft Coperion onder voorbehoud van al haar wettelijke rechten de
mogelijkheid de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en verzendingsklare leveringen in te houden tot nieuwe betalings- en
leveringsvoorwaarden bedongen zijn en Coperion genoeg zekerheden
ontvangen heeft. Indien zo een overeenkomst niet binnen een billijke
termijn kan getroffen worden of indien Coperion niet voldoende
zekerheden ontvangt, heeft Coperion het recht de overeenkomst te
beëindigen en schadevergoeding te vorderen.
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6.4. Indien de besteller de overeengekomen betalingstermijnen niet
respecteert, zijn zonder aanmaning vanaf het ogenblik van het
overeengekomen betaaltijdstip intresten verschuldigd, die berekend
worden op basis van de in de woonplaats van de besteller gebruikelijke
intrestvoeten, doch minstens aan 7 % boven de driemaandelijkse
EURIBOR ( European interbank offered rate ) of LIBOR ( London
interbank offered rate ) ligt. De vergoeding van verder opgelopen
schade blijft voorbehouden.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Coperion blijft eigenaar van al haar leveringen tot zij de betalingen
conform de overeenkomst volledig ontvangen heeft.
De besteller is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen
die noodzakelijk zijn voor de bescherming van het eigendom van
Coperion, in het bijzonder geeft de besteller Coperion met het afsluiten
van de overeenkomst de toelating op kosten van de besteller de
inschrijving of kantmelding van het eigendomsvoorbehoud in openbare
registers, boeken of andere documenten, zoals het door de betreffende
nationale wetgeving voorgeschreven is, door te voeren en alle
formaliteiten desbetreffende te vervullen.
De besteller zal de geleverde voorwerpen op zijn kosten tijdens de duur
van het eigendomsvoorbehoud in stand houden en ten voordele van
Coperion tegen diefstal, braak, brand , waterschade en andere risico’s
verzekeren. Hij zal verder alle maatregelen treffen die nodig zijn om het
eigendomsrecht van Coperion noch te beperken noch te vernietigen.
7.2. Indien een eigendomsvoorbehoud of een andere in deze overeenkomst
opgenomen zekerheid in het land, waar de besteller zijn zetel heeft of in
het land, waar het voorwerp van de levering heen gebracht wordt, niet
kan overeengekomen worden maar het voorbehoud van andere,
economisch gelijkwaardige rechten op het voorwerp van de levering of
andere zekerheidsmaatregelen wél toegelaten zijn, dan staat Coperion
deze rechten toe en gelden als overeengekomen.
8. Leveringstermijn
8.1. De leveringstermijn begint te lopen, zodra de overeenkomst afgesloten
is, de bij de bestelling te verrichten betalingen en zekerheden geleverd
werden, de essentiële technische punten duidelijk gemaakt zijn en de
door de besteller te verschaffen documenten, toelatingen, vrijgaven enz.
voorliggen.
Indien de besteller zijn verplichtingen niet tijdig volbracht heeft, wordt de
leveringstijd verlengd met de tijd van de vertraging, waarmee de
besteller zijn verplichtingen is nagekomen, ook wanneer hem geen
schuld treft. Met dezelfde tijd wordt een eventueel bedongen vaste
datum in tijd verlengd.
8.2. De leveringstermijn is gerespecteerd wanneer het voorwerp van de
levering tot het aflopen van deze termijn de fabriek verlaten heeft of
werd meegedeeld dat het voorwerp klaar is voor verzending. Indien
een schadevergoeding wordt overeengekomen, wordt enkel de waarde
van de niet geleverde voorwerpen in beschouwing genomen.
8.3. De leveringstermijn wordt naar billijkheid verlengd bij maatregelen in het
raam van arbeidstrijd, in het bijzonder staking en uitsluiting evenals bij
het intreden van onvoorziene omstandigheden, inclusief productieonderbrekingen die vreemd zijn aan Coperion en die buiten haar wil
geschieden, dit inzoverre deze kunnen bewezen worden dat deze
omstandigheden een invloed hebben gehad op de productie of de
levering van het voorwerp van de levering. Dit geldt ook wanneer
voorgenoemde omstandigheden zich bij onderleveranciers voordoen.
Coperion is evenmin verantwoordelijk voor voornoemde
omstandigheden, wanneer ze tijdens een reeds opgetreden vertraging
ontstaan. Coperion zal in belangrijke gevallen de besteller zo snel
mogelijk van begin en einde van dergelijke hindernissen op de hoogte
stellen.

8.4. Indien Coperion vertraging oploopt, geeft dit geen recht op
schadevergoeding wegens niet uitvoering van de overeenkomst of
wegens vertraging, tenzij de vertraging veroorzaakt werd door grove
nalatigheid of opzet.
9. Verpakking
De verpakking wordt door Coperion afzonderlijk aangerekend en wordt
niet teruggenomen. Indien de verpakking evenwel als eigendom van
Coperion gekenmerkt is, moet de besteller ze franco aan de plaats van
verzending terugsturen.
10. Overgang van gebruikrecht en risico
10.1. Het recht van gebruik en het risico gaan ten laatste op het ogenblik van
de verzending der leveringen vanuit de fabriek op de besteller over.
10.2. Indien de verzending op verzoek van de besteller of om andere redenen,
die vreemd zijn aan Coperion, uitgesteld wordt, gaat het risico op het
oorspronkelijk voor de verzending voorziene tijdstip op de besteller over.
Vanaf dit tijdstip worden de leveringen voor rekening en op risico van de
besteller opgeslagen en verzekerd.
11. Verzending, transport en verzekering
11.1. Bijzondere wensen betreffende verzending, transport en verzekering
moeten tijdig aan Coperion gemeld worden. Het transport gebeurt op
risico en voor rekening van de besteller.
Bezwaren in verband met de verzending of het transport moeten door de
besteller onmiddellijk bij ontvangst van de leveringen of de
vrachtdocumenten aan de laatste chauffeur meegedeeld worden.
11.2. De verzekering tegen schade van gelijk welke aard is de taak van de
besteller.
12. Onderzoek en afname van de leveringen en dienstverleningen
12.1. Coperion zal de leveringen en dienstverleningen inzover dit gebruikelijk is
voor de verzending controleren. Indien de besteller verdergaande
onderzoeken verlangt, dienen deze apart overeengekomen te worden en
door de besteller te worden betaald.
12.2. De besteller dient de leveringen en dienstverleningen binnen redelijke
termijn te onderzoeken en dient Coperion onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte te stellen van eventuele gebreken. Indien hij dit niet doet, gelden
de leveringen en dienstverleningen als aanvaard.
12.3. Coperion dient de haar overeenkomstig nr. 12.2 meegedeelde gebreken
zo snel mogelijk te verhelpen en de besteller dient haar hiertoe de
gelegenheid te geven. Nadat de gebreken uit de weg zijn geruimd vindt
op verzoek van de besteller of van Coperion een afname-onderzoek in de
zin van nr. 12.4 plaats.
12.4. De doorvoering van een afname-onderzoek en de vaststelling van de
daarvoor geldende voorwaarden dienen - onder voorbehoud van nr. 12.3
- in een afzonderlijke overeenkomst te worden bepaald. Onder
voorbehoud van andersluidende bedingen, geldt hetvolgende:
- Coperion dient de besteller zo tijdig van het onderzoek voor afname te
verwittigen, dat deze of zijn vertegenwoordiger daaraan kunnen
deelnemen.
- Over de afname wordt een protocol opgesteld dat door de besteller en
door Coperion of door hun vertegenwoordigers dient ondertekend te
worden. Daarin wordt opgenomen dat de afname heeft plaatsgevonden
en dat ze enkel onder voorbehoud gebeurde of dat de besteller de
afname weigert. In beide laatste gevallen dienen de aangevoerde
gebreken apart in het protocol te worden vermeld.
- Bij onbeduidende gebreken, in het bijzonder bij deze , die de
bruikbaarheid van de leveringen of dienstverleningen niet essentieel
verminderen, mag de besteller de afname en de ondertekening van het
afnameprotocol niet weigeren. Deze gebreken dienen door Coperion
onmiddellijk te worden verholpen.
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- Bij belangrijke afwijkingen van de overeenkomst of bij zwaarwichtige
gebreken dient de besteller Coperion de gelegenheid te geven deze
binnen een redelijke bijkomende termijn op te lossen. Daarna vindt een
verder afname-onderzoek plaats.
Indien bij deze opnieuw belangrijke afwijkingen van de overeenkomst of
zwaarwichtige gebreken vastgesteld worden, kan de besteller, op
voorwaarde dat partijen hieromtrent een prijsvermindering, een
schadevergoeding of andere prestaties zijn overeengekomen, deze van
Coperion verlangen.
Indien echter de bij dit onderzoek vastgestelde gebreken of afwijkingen
zo zwaarwichtig zijn, dat ze niet binnen een redelijke termijn kunnen
opgelost worden en indien de leveringen en prestaties voor de bekend
gegeven doeleinden niet of slecht in zeer verminderde mate bruikbaar
zijn, heeft de besteller het recht de afname van het gebrekkige deel te
weigeren of kan hij - indien een gedeeltelijke afname economisch niet
verantwoordbaar is - de overeenkomst ontbinden. Coperion kan enkel
verplicht worden de bedragen terug te betalen, die zij voor de op de
ontbinding betrekking hebbende delen heeft ontvangen.
12.5. De afname geldt ook als doorgevoerd
- wanneer de oplevering om redenen die vreemd zijn aan Coperion op
de voorziene datum niet kan plaatsvinden.
- wanneer de besteller de afname weigert zonder daartoe berechtigd te
zijn.
- wanneer de besteller weigert een overeenkomstig nr. 12.4. opgesteld
afnameprotocol te ondertekenen.
- zodra de besteller de leveringen en prestaties van Coperion in gebruik
neemt.
12.6. De besteller heeft geen rechten of aanspraken wegens gebreken van
enige aard aan leveringen en dienstverleningen buiten deze die in nr.
12.4. en nr. 13 ( waarborg aansprakelijkheid voor gebreken )
uitdrukkelijk vermeld zijn.
13. Waarborg, aansprakelijkheid voor gebreken
13.1. Waarborgtermijn
De waarborgtermijn bedraagt 12 maanden. Ze begint te lopen met het
vertrek van de leveringen van de fabriek, vanaf de eventueel
overeengekomen afname der leveringen en prestaties of vanaf
beëindiging van de montage, indien Coperion deze diende uit te
voeren. Indien verzending, afname of montage vertraging oplopen om
redenen die vreemd zijn aan Coperion, eindigt de waarborgtermijn te
laatste 18 maanden na melding dat de leveringen klaar zijn voor
verzending.
Voor vervangen of herstelde stukken begint de waarborgperiode
opnieuw te lopen en duurt 6 maanden vanaf vervangingslevering of
herstelling, ze loopt echter minstens tot afloop van de waarborgtermijn
der oorspronkelijke leveringen.
De waarborg gaat voortijdig teniet, indien de besteller of een derde
onvakkundig veranderingen of herstellingen doorvoert of wanneer de
besteller bij het optreden van een gebrek niet onmiddellijk alle gepaste
maatregelen tot beperking van de schade heeft genomen en Coperion
niet de gelegenheid geeft, aan de gebreken te verhelpen.
13.2. Aansprakelijkheid voor gebreken in materiaal, constructie en uitvoering
Coperion is op schriftelijke uitnodiging van besteller verplicht alle delen
van de leveringen van Coperion, waarvan bewezen kan worden dat ze
ingevolge slechte materialen, onjuiste constructie of gebrekkige
uitvoering tot bij afloop van de waarborgtermijn schadelijk of
onbruikbaar worden, zo snel mogelijk naar haar keuze te herstellen of te
vervangen. Vervangen stukken worden eigendom van Coperion.

Coperion neemt de in haar fabriek ontstane kosten van herstelling op
zich. Indien de herstelling niet in de fabriek van Coperion mogelijk is,
zullen de daaraan verbonden kosten - inzoverre ze de gebruikelijke
transport-, personeels-, reis-, en verblijfskosten evenals de kosten voor de
in- en uitbouw van de defecte delen overtreffen - door de besteller
gedragen worden.
13.3. Aansprakelijkheid voor gewaarborgde eigenschappen
Gewaarborgde eigenschappen zijn slechts deze, die in de
opdrachtbevestiging of in de specificaties uitdrukkelijk alsdusdanig
worden beschreven. De waarborg van deze eigenschappen geldt ten
laatste tot afloop van de waarborgtermijn. Indien partijen een afnameonderzoek overeengekomen, geldt de waarborg als vervuld, indien het
bewijs van de betreffende eigenschappen ter gelegenheid van dit
onderzoek geleverd werd.
Indien de gewaarborgde eigenschappen niet of slechts ten dele vervuld
zijn, heeft de besteller vooralsnog recht op onmiddellijke bijwerking door
Coperion.
Hiertoe moet de besteller de noodzakelijke tijd en gelegenheid geven en
een bijkomende termijn stellen.
Indien de bijwerking ook na herhaalde verbeteringspogingen niet of
slechts gedeeltelijk lukt, heeft de besteller recht op de voor dit geval
voorziene schadevergoeding of - inzoverre een dergelijke overeenkomst
niet getroffen werd - op een aangebrachte prijsvermindering.
Indien het gebrek dermate zwaarwichtig is, dat de leveringen of prestaties
niet bruikbaar zijn voor het bekendgegeven doel en indien Coperion niet
in staat is, deze gebreken op te lossen, heeft de besteller het recht, de
afname van de gebrekkige delen te weigeren of - indien een gedeeltelijke
afname economisch niet verantwoord is - de overeenkomst te ontbinden.
Coperion kan slechts verplicht worden , de bedragen terug te betalen die
zijn voor de op de ontbinding betrekking hebbende delen ontvangen
heeft.
13.4. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor gebreken
Van de waarborg en de aansprakelijkheid van Coperion is uitgesloten:
alle schade waarvan niet bewezen kan worden dat zij veroorzaakt werden
door slechte materialen, onjuiste constructie of gebrekkige uitvoering ,
bijvoorbeeld ingevolge natuurlijk gebruik, slijtage of corrosie, gebrekkige
instandhouding, miskenning van gebruiksaanwijzingen, overmatige
belasting, onaangepaste bedrijfsmiddelen, chemische of elektrolytische
invloeden, niet door Coperion uitgevoerde bouw- of montagewerken
evenals om andere redenen, die vreemd zijn aan Coperion.
13.5. Leveringen en verrichtingen van onderleveranciers
Voor leveringen en verrichtingen van onderleveranciers, die door de
besteller voorgeschreven werden, neemt Coperion de waarborg slechts
op zich in het kader van de waarborgverplichtingen van de betreffende
leveranciers.
13.6. Exclusiviteit van de waarborgaanspraken
De besteller heeft geen andere rechten en aanspraken uit hoofde van
gebreken in materiaal, constructie of uitvoering alsook uit hoofde van het
uitblijven van gewaarborgde eigenschappen dan deze die uitdrukkelijk
vermeld zijn nr. 13.1. tot 13.5.
13.7. Aansprakelijkheid voor nevenplichten
Voor eisen van de besteller wegens gebrekkige raadgeving en dergelijke
of wegens tekortkoming aan eender welke nevenplichten is Coperion
enkel aansprakelijk in geval van onwettig voornemen of in geval van
grove nalatigheid. Voor de omvang van de schadevergoedingsplicht geldt
nr. 16
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13.8. Aansprakelijkheid voor planningsverrichtingen
Voor gebrekkige planning levert Coperion in die mate waarborg, dat ze
de gebrekkige verrichting op haar kosten verbetert of opnieuw uitvoert.
Voor planningsfouten dient Coperion binnen de 7 dagen na hun
ontdekking schriftelijk in gebreke gesteld te worden.
Voor planningen of veranderingen van plans die de besteller tegen door
Coperion geopperde bedenken in wenst, is Coperion niet aansprakelijk.
Voor het overige gelden de nrs. 13.1, 13.3, 13.5, 13.6 en 13.7 . De
waarborg begint te lopen vanaf levering van de verrichte planning af
fabriek.
13.9. Aansprakelijkheid voor softwareverrichtingen
De regelingen van nr. 13.8 gelden evenzeer voor gebreken aan
software, voor dewelke Coperion de besteller een gebruiksrecht heeft
toegestaan. De waarborg begint te lopen met het vertrek van de
levering der software af fabriek.
13.10. Aansprakelijkheid voor wat door de besteller werd aangebracht
Voor door de besteller aangebrachte voorwerpen, verrichtingen,
tekeningen of documentaties - onafhankelijk of deze met of zonder
instemming van Coperion werden aangebracht en/of met
leveringen/verrichtingen van Coperion verbonden of voor deze gebruikt
worden - neemt Coperion geen verantwoordelijkheid. Indien Coperion
voor daaruit voortvloeiende schade aangesproken wordt of indien hieruit
voor Coperion schade ontstaat, zal de besteller Coperion vrijwaren voor
al deze aanspraken en de ontstane schade en kosten vergoeden.
14. Niet-uitvoering, gebrekkige uitvoering en hun gevolgen
In alle in deze bepalingen niet uitdrukkelijk geregelde gevallen van
slechte - of niet- uitvoering van de overeenkomst - in het bijzonder
wanneer Coperion de uitvoering van de leveringen en verrichtingen
zonder grond zo laat begint, dat de tijdige voltooiing niet meer
afzienbaar is -, een met schuld van Coperion niet conforme uitvoering
van de overeenkomst met zekerheid vooruit te zien is of leveringen of
verrichtingen door schuld van Coperion niet conform uitgevoerd zijn, is
de besteller bevoegd Coperion voor die betreffende leveringen onder
dreigement van ontbinding van de overeenkomst in geval van gebrek
aan correcte uitvoering een redelijke bijkomende uitvoeringstermijn op
te leggen. Indien deze termijn door schuld van Coperion onbenut
verstrijkt, kan de besteller voor de leveringen of verrichtingen, die niet
conform de overeenkomst werden uitgevoerd of waarvan in de
toekomst zeker de niet conforme uitvoering te voorzien is, de
overeenkomst ontbinden en de hem toekomende, daarvoor reeds
betaalde bedragen terugvorderen. De besteller heeft in dergelijk geval
geen recht op schadevergoeding.

15. Ontbinding door Coperion
Indien onvoorziene gebeurtenissen de economische betekenis of de
inhoud van de leveringen of verrichtingen aanzienlijk veranderen of op de
werkzaamheden van Coperion op belangrijke wijze invloed hebben of
indien het achteraf onmogelijk is om uit te voeren, wordt de
overeenkomst aan de omstandigheden aangepast. Inzoverre dit
economisch niet verantwoordbaar is, heeft Coperion het recht de
overeenkomst geheel of voor het betreffende deel te ontbinden.
Indien Coperion van de ontbindingsmogelijkheid gebruik wil maken , heeft
ze recht op vergoeding van de reeds geleverde leveringen en prestaties .
Schadevergoedingsvorderingen van de besteller wegens een dergelijke
ontbinding van de overeenkomst zijn uitgesloten.
16. Uitsluiting van verdere aansprakelijkheden van Coperion
Alle gevallen van contractbreuk en hun rechtsgevolgen en alle
vorderingen van de besteller - op welke rechtsgrond ook gebaseerd - zijn
in deze bepalingen omvattend geregeld. In het bijzonder zijn alle niet
uitdrukkelijk genoemde aanspraken op schadevergoedingen,
prijsvermindering, ontbinding van de overeenkomst of terugtreding van de
overeenkomst uitgesloten. In geen enkel geval bestaan vorderingsrechten
van de besteller ter vergoeding van schade, die niet uit het voorwerp van
de levering zelf ontstaan is, zoals namelijk productie-uitval,
gebruiksverlies, verlies van opdrachten, verpaste winst en andere directe
of indirecte schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor
kwaadwillig opzet of grove nalatigheid vanwege Coperion, maar is wel
geldig voor de onderleveranciers van Coperion.
Voor het overige geldt deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet indien zij
niet zou overeenstemmen met geldend dwingend recht.
17. Regresrecht van Coperion
Coperion beschikt over een regresrecht ten opzichte van de besteller
indien door handelingen of stilzitten van de besteller of zijn helpers,
personen gekwetst worden of zaken van derden beschadigd worden en
indien Coperion hiervoor aangesproken wordt.
18. Montage, inbedrijfname en service
Inzoverre Coperion montagewerkzaamheden, de inbedrijfname of
serviceprestaties te verrichten heeft, gelden aanvullend de montage - en
servicevoorwaarden van Coperion met de aldaar genoemde
betalingstarieven.
19. Integriteitsclausule
De partijen verbinden zich ertoe, al het mogelijke te doen om corruptie te
vermijden, meer bepaald dat er geen betalingen , geschenken of andere
voordelen worden aangeboden of aangenomen. Het negeren van deze
integriteitsclausule kan aanleiding geven tot het vroegtijdig beëindigen
van het contract wegens dwingende redenen.
20. Scheidsgerecht en toepasselijk recht
20.1. Alle betwistingen, meningsverschillen of geschillen die tussen de
contractpartijen in samenhang met deze overeenkomst kunnen ontstaan,
zullen in der minne geregeld worden. Indien de contractpartijen geen
minnelijke regeling kunnen bereiken, worden deze gevallen
overeenkomstig het regelings- en scheidsgerechtreglement van de
internationale handelskamer door één of meerdere overeenkomstig deze
regels benoemde scheidsrechters definitief beoordeeld. Zetel van het
scheidsgerecht is Zürich, Zwitserland.
20.2. Het materiële Zwitserse recht is op onderhavige overeenkomst van
toepassing. De aanwending van internationale koopverdragen, in het
bijzonder van het UN-Kooprecht is uitgesloten.
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