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Standaard verkoopvoorwaarden  
van de Groep RDM 

1. Algemeen 
 

1.1 In de volgende Standaard 
Verkoopvoorwaarden betekent de term 
“Verkoper” een van de kartonfabrikanten of 
-verkopers die deel uitmaken van de Groep 
RDM, zoals aangegeven op de website van 
de Groep RDM (www.rdmgroup.com), en 
betekent de term “Koper” de natuurlijke of 
rechtspersoon waarmee de Verkoper een 
zakelijke relatie aangaat.  

1.2 Deze Standaard Verkoopvoorwaarden zijn 
van toepassing op elk contract dat wordt 
gesloten tussen de Verkoper en de Koper 
(hierna “Contract” genoemd) evenals op 
eventuele latere bestellingen in geval van 
doorlopende zakelijke relaties, waarbij de 
toepassing van algemene voorwaarden van 
de Koper wordt uitgesloten. Door goederen 
te bestellen bij de Verkoper, wordt de Koper 
geacht deze Standaard 
Verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard. 

1.3 Deze Standaard Verkoopsvoorwaarden 
zijn eveneens van toepassing indien de 
Koper zijn eigen afwijkende algemene 
voorwaarden meedeelt of heeft meegedeeld 
of indien deze worden afgedrukt op 
documenten die door de Koper worden 
afgegeven, in het bijzonder met inbegrip van 
bestelbonnen. Elke bevestiging of 
tegenbevestiging door de Koper die andere 
voorwaarden bevat, wordt uitdrukkelijk 
afgewezen en deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden hebben daarop de 
overhand.  

1.4 INCOTERMS in de momenteel van kracht 
zijnde versie (momenteel INCOTERMS 
2020) zoals uitgegeven door de ICC 
(International Chamber of Commerce) is 
uitsluitend van toepassing na uitdrukkelijk en 
schriftelijk akkoord vermeld in de order die 
de verwijzing naar de toepasselijke 
INCOTERMS-initialen bevat. 

1.5 Geen enkele aanbieding van de Verkoper 
is bindend. 

 
2. Bestellingen 

 
2.1 Bestellingen en wijzigingen van bevestigde 

bestellingen door de Koper of mondelinge 
overeenkomsten worden alleen geacht 
aanvaard en bindend te zijn na schriftelijke 
bevestiging door de Verkoper via zijn 

gemachtigde vertegenwoordiger. Het 
gebrek aan antwoord door de Verkoper 
wordt niet beschouwd als stilzwijgende 
goedkeuring. Indien de voorwaarden 
vermeld in een orderbevestiging van de 
Verkoper afwijken van deze vermeld in de 
order van de Koper, worden de voorwaarden 
vermeld in de bevestiging van de Verkoper 
geacht te zijn aanvaard door de Koper tenzij 
de Koper binnen vierentwintig (24) uur 
bezwaar maakt tegen deze voorwaarden. 
De Verkoper aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor en is niet 
onderworpen aan enige inspectieplicht met 
betrekking tot fouten in de orderbevestiging, 
tenzij de Koper dit onmiddellijk meedeelt bij 
ontvangst van de orderbevestiging of uiterlijk 
binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst 
ervan.  

2.2 In geen geval aanvaardt de Verkoper 
annulering van reeds bevestigde 
bestellingen. In geval van annulering van de 
bevestigde bestellingen heeft de Verkoper 
zonder uitzondering het recht om van de 
Koper de prijs van de bestelde goederen te 
vragen en een vergoeding voor alle directe 
en/of indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen tussen de partijen. 

 
3. Prijs 

 
3.1 De prijs van de producten en de 

munteenheid worden vermeld in elke 
orderbevestiging plus btw geldig per land 
en/of referentieperiode. 

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
door de partijen, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot het geval dat de partijen 
specifieke INCOTERMS overeenkomen 
overeenkomstig artikel 1.4 hierboven, omvat 
de prijs douanekosten, niet-standaard 
verpakkingen, laad- en transportkosten. 
Eventuele kosten voor bijkomende diensten 
worden van tijd tot tijd door de partijen 
overeengekomen. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de bestelling van de 
Koper en de orderbevestiging van de 
Verkoper, hebben de bepalingen en 
voorwaarden vermeld in de orderbevestiging 
van de Verkoper de overhand. 

3.3 In geval van levering van de goederen later 
dan de periode vermeld in de 
orderbevestiging en om redenen die te 
wijten zijn aan de Koper, is laatstgenoemde 
aan de Verkoper, naast de aankoopprijs, de 
magazijnkosten verschuldigd ter hoogte van 
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0,30 euro per T/dag of hetzelfde bedrag in 
de overeengekomen valuta voor elke dag 
van opslag. 

3.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor 
de prijzen van producten te allen tijde te 
wijzigen wanneer daar gegronde redenen 
voor bestaan, ook als gevolg van bepaalde 
marktsituaties (zoals, maar niet beperkt tot, 
verhoging van energie-, transport- en 
grondstofkosten, enz.). Bij gebrek aan 
akkoord over de verhoging hebben de 
partijen het recht om zich met onmiddellijke 
ingang uit de overeenkomst terug te trekken 
door middel van een schriftelijke verklaring 
die binnen 14 (veertien) dagen na de 
kennisgeving van de wijziging per 
gecertificeerde e-mail of aangetekende brief 
met ontvangstbewijs aan de andere partij is 
verzonden. 

 
 

4. Betalingsvoorwaarden 
 

4.1 De Koper dient de betaling van de prijs te 
regelen in overeenstemming met de 
betalingsvoorwaarden zoals vermeld in elke 
orderbevestiging.  

4.2 De prijs dient door de Koper betaald te 
worden volgens de door de partijen 
overeengekomen betalingsmodaliteiten. 
Eventuele incassokosten zijn ten laste van 
de Koper. De betalingsverplichting wordt 
pas geacht te zijn vervuld op het moment 
van volledige inning door de Verkoper.   

4.3 Indien de financiële situatie van de Koper 
aanzienlijk is verslechterd of de 
kredietverzekeringsmaatschappij de 
toegekende limiet ten aanzien van de Koper 
annuleert of verlaagt, heeft de Verkoper het 
recht om, ondanks alle toegekende respijt of 
aanvaarde wissels of cheques, de volledige 
of gedeeltelijke betaling van de prijs of de 
verstrekking van bijkomende redelijke 
zekerheid voor betaling door de Koper te 
verzoeken in een voor de Verkoper redelijk 
aanvaardbare vorm vóór de levering. Indien 
de Koper niet binnen 15 dagen aan een 
dergelijk verzoek voldoet, heeft de Verkoper 
het recht om het Contract met onmiddellijke 
ingang te beëindigen, overeenkomstig en ter 
toepassing van de plaatselijke reglementen. 

4.4 In geval van niet-betaling of laattijdige 
betaling van aan de Verkoper verschuldigde 
bedragen zal de Koper deze niet kunnen 
verrekenen met de Verkoper. 

 

5. Eigendomsvoorbehoud 
 

5.1 Tot de aankoopprijs plus eventuele 
verwijlsinteresten en kosten in verband met 
aanmaningen en incassoprocedures en 
andere kosten volledig zijn betaald, blijven 
de geleverde goederen eigendom van de 
Verkoper. De Koper is verplicht te voorzien 
in een adequate verzekeringsdekking voor 
de producten onder eigendomsvoorbehoud. 
De Koper heeft niet het recht om de 
goederen onder eigendomsvoorbehoud in 
pand te geven of daar een zekerheid op te 
vestigen. 

5.2 De Koper heeft het recht om goederen te 
verwerken en door te verkopen onder 
eigendomsvoorbehoud in het kader van zijn 
normale bedrijfsuitoefening, op voorwaarde 
dat de Koper niet in gebreke is met betaling 
zoals bepaald in art. 4.2 hierboven. Indien 
goederen onder eigendomsvoorbehoud 
worden verwerkt tot een nieuw product 
samen met goederen die geen eigendom 
zijn van de Koper, zal de Verkoper de 
gezamenlijke eigendom van deze nieuwe 
producten verwerven in verhouding tot de 
waarde van de goederen onder 
eigendomsvoorbehoud. 

5.3 Hierbij kent de Koper de vorderingen van 
de Koper tegen derden die voortvloeien uit 
de wederverkoop van goederen onder 
eigendomsvoorbehoud (uitgebreid 
eigendomsvoorbehoud) toe aan de 
Verkoper. De Verkoper aanvaardt deze 
toewijzing. Met betrekking tot goederen 
onder eigendomsvoorbehoud die samen 
met andere goederen worden verwerkt, kent 
de Koper aan de Verkoper de vorderingen 
toe die voortvloeien uit de doorverkoop van 
de nieuwe producten ter hoogte van een 
bedrag dat overeenstemt met de 
factuurwaarde van de goederen onder 
eigendomsvoorbehoud. De Koper is 
gemachtigd om deze vorderingen te innen. 
De Verkoper heeft het recht om de 
toestemming van de Koper om dergelijke 
vorderingen te innen te beperken of in te 
trekken om gegronde redenen, zoals in het 
bijzonder, maar niet beperkt tot wanneer de 
Koper in gebreke blijft met betaling. 

 
6. Tekortkoming van de Koper 

 
6.1 In geval van vertraging of weigering van 

aanvaarding van de levering gedurende 
meer dan veertien (14) dagen, heeft de 
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Verkoper naast zijn andere rechten (zoals 
beëindiging) het recht om de betreffende 
goederen op kosten en risico van de Koper 
op te slaan en dergelijke goederen te 
factureren zoals naar behoren geleverd en 
aanvaard. In dat geval wordt de koopprijs 
onmiddellijk opeisbaar.  

6.2 Indien de Koper in gebreke blijft zijn 
verplichtingen op grond van het Contract na 
te komen, heeft de Verkoper het recht om 
onmiddellijk verdere leveringen te weigeren 
door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de Koper totdat deze 
betaling door de Verkoper is ontvangen. Het 
voorgaande doet in geen geval afbreuk aan 
het recht van de Verkoper om het Contract 
onmiddellijk te beëindigen zoals bepaald in 
de toepasselijke lokale regelgeving door 
middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de Koper en om de Koper te verzoeken 
alle openstaande betalingen te voldoen, 
zelfs als ze nog niet verschuldigd zijn of als 
een respijt is verleend. In dat geval zijn 
overeengekomen kortingen nietig en heeft 
de Verkoper het recht om het volledige 
gefactureerde bedrag zonder aftrek op te 
eisen. 

6.3 De uitoefening van een van de 
bovenstaande rechten door de Verkoper in 
geval van wanbetaling door de Koper geeft 
in geen geval aanleiding tot enige 
aansprakelijkheid en/of verplichtingen van 
de Verkoper jegens de Koper, zoals met 
name een verplichting tot betaling van 
schadevergoeding. 

 
7. Overmacht 

 
7.1 Wanneer zich een geval van overmacht 

voordoet, heeft de Verkoper het recht om de 
leveringstermijn te verlengen met de duur 
van de desbetreffende gebeurtenis, met 
inbegrip van een redelijke termijn voor de 
hervatting van de activiteiten, of om het 
Contract geheel of gedeeltelijk te 
beëindigen, waarbij alle claims van de Koper 
(in het bijzonder schadeclaims) worden 
uitgesloten. 

7.2 Alle gebeurtenissen waarvan de oorzaak 
buiten de redelijke controle van de Verkoper 
ligt, worden beschouwd als gevallen van 
overmacht, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot: 

 
a) industriële geschillen van welke 

aard ook, moeilijkheden in de 

verkrijging van vervoermiddelen, 
gesloten grenzen, decreten van de 
overheid, uitvoerembargo’s of 
andere omstandigheden die het 
werk van de Verkoper 
beïnvloeden; of 

b) natuurkrachten, 
oorlogshandelingen, rellen, 
opstand, revolutie, terrorisme, 
sabotage, stakingen, 
brandstichting, brand, 
natuurrampen, het niet verkrijgen 
van de vereiste officiële 
vergunningen; of 

c) laattijdige levering of niet-levering 
door de leveranciers van de 
Verkoper, in het bijzonder als 
gevolg van energiecrises of 
leveringsmoeilijkheden van 
grondstoffen, of indien de aankoop 
van grondstoffen wat betreft 
prijzen en/of hoeveelheden niet 
mogelijk is tegen economisch 
redelijke voorwaarden en deze 
situatie niet voorzienbaar was voor 
de Verkoper op het moment dat 
het Contract werd gesloten, of om 
enige andere reden die niet 
toerekenbaar is aan de Verkoper. 
 

8. Garantie 
 

8.1 Onder voorbehoud van de volgende 
bepalingen garandeert de Verkoper 
uitsluitend dat goederen die krachtens een 
Contract worden geleverd, voldoen aan alle 
eigenschappen en kenmerken die 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen 
of te verwachten zijn krachtens de wettelijke 
bepalingen op het moment dat het risico aan 
de Koper wordt overgedragen. De Verkoper 
geeft geen garanties met betrekking tot 
gebreken veroorzaakt door een onjuist 
gebruik, slijtage, opslag of andere 
handelingen of nalatigheden van de Koper of 
derden; de Verkoper geeft evenmin 
garanties met betrekking tot het gebruik of 
de geschiktheid van de goederen voor een 
bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
overeengekomen. 

8.2 Er wordt uitdrukkelijk erkend dat de 
Verkoper zich enkel sterk maakt voor die 
eigenschappen, kenmerken en specificaties 
van de geleverde goederen volgens de 
overeengekomen eigenschappen, 
kenmerken en specificaties die schriftelijk 
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werden overeengekomen op het ogenblik 
dat het Contract werd gesloten (en niet in 
enige informele correspondentie voor of na 
dat ogenblik), onverminderd eventuele 
latere schriftelijke overeenkomsten tussen 
dezelfde partijen. 

8.3 De Koper dient de geleverde goederen 
onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren op 
eventuele gebreken en in ieder geval vóór 
de verwerking van de goederen. Het gebruik 
door de Koper van defecte goederen na de 
kennisgeving van de gebreken is alleen 
toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verkoper. Voor 
vorderingen in verband met gebreken 
gelden de volgende bepalingen: 

 
a) in geval van afwijkingen in de 

hoeveelheid die de door de 
Verkoper vastgestelde 
percentages overschrijdt (d.w.z. 
de geleverde hoeveelheid is 
groter of kleiner dan de 
overeengekomen hoeveelheid 
van meer dan de door de 
Verkoper vastgestelde 
percentages) moeten de 
afwijkingen door de Koper 
onverwijld aan de Verkoper 
worden gemeld, echter in elk 
geval binnen zeven (7) dagen na 
ontvangst van documenten 
waarin het gewicht of de 
hoeveelheid van de geleverde 
goederen en/of na levering 
worden vermeld; 

b) in geval van kwaliteitsgebreken 
die kunnen worden vastgesteld 
door visuele controle van de 
goederen of de verpakking of 
door bemonstering, moeten de 
gebreken door de Koper aan de 
Verkoper worden gemeld op het 
ogenblik van de levering door 
dergelijke gebreken te noteren op 
de leveringsbon, en in ieder geval 
binnen (en niet later dan) twee (2) 
dagen na de levering; 

c) in geval van kwaliteitsgebreken 
die niet kunnen worden 
vastgesteld door visuele inspectie 
of door bemonstering, moeten de 
gebreken door de Koper aan de 
Verkoper worden gemeld binnen 
acht (8) dagen na de ontdekking 
en in ieder geval binnen zes (6) 

maanden na de levering. Latere 
meldingen van gebreken/klachten 
kunnen niet worden aanvaard. 

8.4 Bij het melden van een gebrek dient de 
Koper de goederen duidelijk te identificeren 
en een lijst toe te voegen met details van elk 
vastgesteld gebrek en de Verkoper alle 
documenten bezorgen ter ondersteuning 
van een dergelijke claim. Een dergelijke 
kennisgeving dient schriftelijk plaats te 
vinden en uitsluitend gericht te worden aan 
de Verkoper en/of zijn verkooporganisatie. 
Indien een dergelijke kennisgeving niet 
gebeurt in overeenstemming met de 
bovenstaande bepalingen, heeft de 
Verkoper geen garantieverplichting 
tegenover de Koper en heeft de Koper geen 
recht op enige schadevergoeding en/of 
vorderingen.   

8.5 Totdat de feiten van het geval zijn 
vastgesteld, verbindt de Koper zich ertoe 
de goederen naar behoren op te slaan en 
deze in het belang van beide 
contractpartijen verzekerd te houden ter 
dekking van de aankoopprijs. 

8.6 Goederen die gebreken vertonen worden 
naar goeddunken van de Verkoper 
verholpen door het artikel niet kosteloos te 
verbeteren of te vervangen. Indien 
verbetering of vervanging onmogelijk is of 
onredelijk hoge kosten voor de Verkoper met 
zich meebrengt, heeft de Koper slechts recht 
op een verlaging van de oorspronkelijk 
betaalde prijs voor de gebrekkige goederen. 
Alle bijkomende vorderingen, zoals 
bijvoorbeeld claims tot annulering van het 
Contract, schadeclaims met inbegrip van 
winstderving of claims voor vervangende 
prestaties, zijn uitgesloten voor zover 
wettelijk toegestaan. Leder wettelijk 
vermoeden dat de goederen een gebrek 
vertoonden tijdens de levering is uitgesloten 
indien een gebrek wordt vastgesteld binnen 
de eerste zes (6) maanden vanaf de 
levering.   

8.7 De uitvoering van garantieverplichtingen 
van de Verkoper is onderworpen aan de 
voorwaarde dat de Koper al zijn contractuele 
verplichtingen nakomt, in het bijzonder zijn 
betalingsverplichtingen zoals 
overeengekomen. 

 
9. Intellectuele eigendom, rechten van 

derden, wettelijke vereisten, 
vertrouwelijkheid  
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9.1 De Koper zal de Verkoper op eerste 
verzoek van de Verkoper vrijwaren en 
schadeloosstellen voor alle schade die 
voortvloeit uit vermeende of feitelijke claims 
van derden in verband met de uitvoering van 
de bestellingen van de Koper indien de 
uitvoering van dergelijke bestellingen 
overeenkomstig de door de Koper aan de 
Verkoper gegeven of verstrekte specificaties 
inbreuk maakt op rechten van derden, zoals 
bijv. industriële eigendomsrechten. 

9.2 Documenten worden uitsluitend ter 
beschikking gesteld van de Koper voor het 
doel zoals vermeld in het Contract en zijn 
bijgevolg vertrouwelijk en mogen niet 
worden bekendgemaakt aan derden zonder 
de schriftelijke toestemming van de 
Verkoper, zelfs niet na de beëindiging, om 
welke reden dan ook, van deze 
Overeenkomst. De Koper verbindt zich ertoe 
om alle industriële eigendomsrechten na te 
leven waarop de Verkoper of de leverancier 
van de Verkoper aanspraak kan maken en is 
aansprakelijk voor alle schade die 
voortvloeit uit het niet naleven van deze 
verplichting. 

 
10. Aansprakelijkheid 

 
10.1 Alle vorderingen tegen de 

Verkoper die niet uitdrukkelijk zijn 
toegestaan op grond van het Contract of 
deze Standaard Verkoopvoorwaarden zijn 
uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dit 
wettelijk toelaatbaar is. 

10.2 Alle schadeclaims van de Koper 
verjaren binnen zes (6) maanden nadat de 
Koper kennis kreeg van de schade. Als deze 
verjaringstermijn van zes maanden voor 
schadeclaims niet geldig is op grond van de 
toepasselijke wetgeving, wordt die termijn 
geacht te zijn verlengd tot de minimale 
verjaringstermijn die op grond van die 
toepasselijke wetgeving is toegestaan. 

10.3 Elke aansprakelijkheid van de 
Verkoper voor lichte nalatigheid is 
uitgesloten, behalve in geval van persoonlijk 
letsel en dwingende wettelijke bepalingen. 

10.4 Het bedrag van alle schadeclaims 
die op grond van dwingende wettelijke 
bepalingen en/of krachtens het Contract en 
deze Standaard Verkoopvoorwaarden 
worden gerechtvaardigd zijn in ieder geval 
beperkt tot de aankoopprijs van de 
betreffende levering, behoudens in geval 
van opzet en grove nalatigheid. Elke 

aansprakelijkheid voor winstderving, 
indirecte schade of gevolgschade 
veroorzaakt door een gebrek aan de 
goederen is uitgesloten, behoudens in geval 
van opzet en grove nalatigheid. Elke 
aansprakelijkheid voor onvoorzienbare 
schade is uitgesloten voor zover toegestaan 
door de op het contract toepasselijke 
wetgeving. 

 
11.  Productaansprakelijkheid 

 
11.1 De Koper is verplicht om de 

goederen die door de Verkoper 
geproduceerd, ingevoerd of commercieel 
gebruikt worden in overeenstemming met 
hun specificaties te gebruiken en om ervoor 
te zorgen dat deze goederen (ook als 
grondstof of als componenten) enkel ter 
beschikking gesteld worden van personen 
die vertrouwd zijn met de gevaren en risico’s 
die aan deze producten verbonden zijn voor 
een gebruik overeenkomstig de specificaties 
en/of uitsluitend commercieel gebruikt 
worden door deze personen. 

11.2 Specifieke eigenschappen van de 
producten van de Verkoper worden alleen 
geacht te zijn overeengekomen als ze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. De 
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade 
als gevolg van de gebrekkige constructie 
van een product waarvan door de Verkoper 
geleverde goederen een onderdeel vormen 
of veroorzaakt worden door 
gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van 
dergelijke producten. 

11.3 Indien de Koper de door de 
Verkoper geleverde goederen gebruikt als 
grondstof of als componenten voor zijn eigen 
producten, is de Koper bovendien gehouden 
wanneer dergelijke producten voor 
commercieel gebruik verstrekt worden om 
de verplichte informatie die krachtens de 
wetgeving inzake de 
productaansprakelijkheid aan consumenten 
moet worden verstrekt, ook uit te breiden tot 
de door de Verkoper geleverde goederen. 

11.4 De Koper is verplicht om de door 
hem voor commercieel gebruik verstrekte 
producten, ook na de commerciële 
ingebruikneming daarvan, te controleren op 
schadelijke eigenschappen of gevaren in 
verband met het gebruik ervan, en om 
aandacht te besteden aan de 
wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen met betrekking tot dergelijke 
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producten en om de Verkoper onverwijld in 
kennis te stellen van eventuele gebreken 
van de door de Verkoper geleverde 
goederen die daarbij werden ontdekt. 

11.5 De Koper vrijwaart de Verkoper 
tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, 
schade, kosten en uitgaven van Verkoper 
ten gevolge van het niet naleven door de 
Koper van bovenstaande bepalingen. 

11.6 Indien de Koper of de Verkoper 
een derde schadeloos heeft gesteld wegens 
een gebrekkig product op grond van 
dwingende bepalingen van de regelgeving 
inzake de productaansprakelijkheid en 
beroep wordt ingesteld, rust de bewijslast 
dat het gebrek in het eindproduct geheel of 
gedeeltelijk werd veroorzaakt door een 
gebrek in de door de Verkoper geleverde 
goederen op de Koper rusten. Regres van 
de Koper tegen de Verkoper wordt 
bovendien uitgesloten, behalve in geval van 
opzet en grove nalatigheid. 

 
12. Afstand 

12.1 Elk verzuim van de Verkoper om zijn 
rechten krachtens deze Overeenkomst uit te 
oefenen of af te dwingen, kan niet beschouwd 
worden als een afstand van dergelijk rechten; 
daarom is de mogelijkheid om dergelijke 
rechten later uit te oefenen of af te dwingen 
uitdrukkelijk voorbehouden. 

 
13. Toepasselijk recht, bevoegde 

rechtbanken 
 

13.1 Het Contract en deze Standaard 
Verkoopvoorwaarden worden beheerst door 
het materiële nationale recht van het land 
waar de Verkoper zijn bedrijfsvestiging heeft 
zoals aangegeven op het moment van het 
sluiten van het Contract. 

13.2 De toepasselijkheid van het VN-
Verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.3 Alle geschillen die voortvloeien uit 
of verband houden met een Contract of met 
deze Standaard Verkoopvoorwaarden, of 
een schending, beëindiging of nietigheid 
daarvan, zijn onderworpen aan de 
exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank 
die territoriaal en materieel bevoegd is voor 
de bedrijfsvestiging van de Verkoper. 
Dergelijke geschillen kunnen ook worden 

voorgelegd aan de rechtbank die territoriaal 
en materieel bevoegd is voor de 
bedrijfsvestiging van de Koper, naar eigen 
goeddunken van de Verkoper. 

 
 

14.  Diversen 
 

14.1 Alle kennisgevingen die namens 
de Verkoper worden gedaan, zijn slechts 
juridisch bindend indien ze worden gedaan 
door het vereiste aantal gemachtigde 
vertegenwoordigers (zaakvoerders, 
gemachtigde ondertekenaars, 
gevolmachtigden). 

14.2 Alle overeenkomsten tussen de 
Verkoper en de Koper moeten schriftelijk 
worden gesloten. Mondelinge afspraken zijn 
nietig. Wijzigingen van deze Standaard 
Verkoopvoorwaarden zijn enkel geldig 
indien ze schriftelijk plaatsvinden. Deze eis 
wordt ook geacht te zijn vervuld in geval van 
verzending per fax of e-mail. 

14.3 Indien een bepaling van een 
Contract of van deze Standaard 
Verkoopvoorwaarden geheel en/of 
gedeeltelijk onafdwingbaar mocht zijn, 
blijven de overige bepalingen onverminderd 
van kracht. In geval van dergelijke 
gedeeltelijke niet-afdwingbare bepalingen 
moeten de ondoeltreffende en/of niet-
afdwingbare bepalingen worden vervangen 
door bepalingen die zo dicht mogelijk 
overeenkomen met de bedoeling van de 
niet-afdwingbare bepalingen. 

 
15. Elektronische verzending van 

documenten 
 

15.1 Mits de Koper afzonderlijk en 
schriftelijk akkoord gaat, worden de 
documenten die relevant zijn voor de 
bestelling (bijv. orderbevestiging, 
leveringsbon, factuur, enz.) via e-mail of in 
een andere geschikte elektronische vorm 
naar de Koper gestuurd. Alle berichten naar 
het e-mailadres of andere elektronische 
adressen die door de Koper worden 
meegedeeld, worden geacht aan de Koper 
te zijn afgeleverd tijdens de verzending.  
 

16. Verwerking van persoonsgegevens  

16.1 Elke partij leeft zijn verplichtingen na 
krachtens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), 
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Verordening 2016/679 (de 
“Verordening”). De partijen erkennen en 
aanvaarden wederzijds dat de 
persoonsgegevens van de Koper door de 
Verwerkingsverantwoordelijke (“de 
Verwerkingsverantwoordelijke” of de 
Verkoper) in strikte overeenstemming met 
de privacywetgeving en zoals voorzien in 
artikel 13 van de Verordening worden 
verzameld voor de uitvoering van de 
Overeenkomst en/of precontractuele 
maatregelen. De Verkoper stelt de Koper 
ervan in kennis dat de doeleinden en de 
methoden van verwerking en opslag van 
persoonsgegevens volledig worden 
beschreven in de Privacyverklaring 
overeenkomstig artikel 13 (de 
'Privacyverklaring'), die tijdens de fase 
van de gegevensverzameling en/of in 
geval van updates naar de Koper wordt 
verzonden. In het kader van de koop- en 
verkoopovereenkomst met de Koper 
verzamelt de Verkoper als 
Verwerkingsverantwoordelijke de 
volgende persoonsgegevens, bij wijze van 
voorbeeld maar niet beperkt tot: persoons- 
en contactgegevens (zoals, bij wijze van 
voorbeeld maar niet beperkt tot, het e-
mailadres, telefoonnummer, voor- en 
achternaam van de contactpersoon van de 
klant, btw-nummer, belastingcode, 
bedrijfsnaam waar persoonsgegevens zijn 
opgenomen, verkregen tijdens 
contractuele of precontractuele relaties 
met de Verkoper). De 
Verwerkingsverantwoordelijke heeft het 
recht om bovenstaande lijst aan te vullen 
waar nodig voor de doeleinden vermeld in 
het bovenvermelde inlichtingenblad van de 
klant. De door de Koper verstrekte 
gegevens kunnen worden gedeeld met 
natuurlijke personen die door de 
Verwerkingsverantwoordelijke zijn 
gemachtigd overeenkomstig artikel 29 van 
de Verordening wegens de uitvoering van 
hun taken, en/of aan bedrijven van de 
Groep RDM en/of externe dienstverleners 
en consultants die optreden als 
gegevensverwerkers overeenkomstig 
artikel 28 van de Verordening, of personen, 
entiteiten of autoriteiten aan wie het 
krachtens wettelijke bepalingen of in 
opdracht van autoriteiten verplicht is 
dergelijke gegevens te verstrekken. De 
Verwerkingsverantwoordelijke geeft geen 
gegevens door buiten de Europese 

Economische Ruimte. Gegevens worden 
verwerkt door handmatige, elektronische 
en telematicamiddelen met logica die strikt 
verband houdt met de doeleinden zelf en, 
in ieder geval, door methoden die de 
veiligheid en vertrouwelijkheid van de 
gegevens garanderen, evenals de 
naleving van de specifieke verplichtingen 
die bij wet zijn vastgelegd. De Koper heeft 
het recht te verzoeken dat de 
Verwerkingsverantwoordelijke inzage 
verleent tot de gegevens, deze corrigeert, 
verwijdert, de verwerking ervan beperkt of 
bezwaar maakt tegen de verwerking, 
alsmede het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Hoe dan ook 
verwijzen wij naar de Klanteninformatie 
voor alles wat hierin niet uitdrukkelijk wordt 
vermeld. 

17 Wetsdecreet 231/2001, Ethische code, 
Anticorruptiecode, Antitrustbeleid 

17.1 De Verkoper heeft zijn eigen Ethische, 
Organisatie-, Management- en 
Controlemodel aangenomen krachtens 
wetsdecreet 231/01 (hierna ‘Model 231’), 
een Gedragscode voor het beheer van 
relaties met het openbaar bestuur en 
derden (hierna de ‘Anticorruptiecode’) en 
een ‘Antitrust Compliance Programme’, die 
voor iedereen vrij en gratis toegankelijk zijn 
op de website van de Groep RDM 
(www.rdmgroup.com). Door het contract te 
ondertekenen, verklaart de koper 
uitdrukkelijk dat hij de Ethische code, 
model 231, de Anticorruptiecode en het 
'Antitrust Compliance Programme' van de 
Groep RDM heeft gelezen, dat hij het doel 
en de inhoud daarvan heeft begrepen en 
erkend en hij verbindt zich ertoe: (i) te 
voldoen aan de daarin beschreven 
principes en ervoor te zorgen dat zijn 
werknemers en aannemers daaraan 
voldoen, en (ii) zonder beperking, 
voorbehoud of voorwaarden de inhoud 
ervan gedurende de volledige looptijd van 
deze Overeenkomst na te leven. 

17.2 Indien de Koper één van de bepalingen 
van de Ethische Code, Model 231, de 
Anticorruptiecode en het “Antitrust 
Compliance Programme” niet naleeft, 
wordt dit beschouwd als een grove niet-
naleving van zijn verplichtingen en heeft de 
Verkoper het recht om de Overeenkomst 
met onmiddellijke ingang te beëindigen, 
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zoals bepaald in de toepasselijke lokale 
regelgeving, onverminderd het recht op 
vergoeding van de veroorzaakte schade. 

 
De partijen verklaren dat elk onderdeel van 
deze Overeenkomst besproken en in 
onderling overleg bepaald werd. Bijgevolg 
worden de oneerlijke bedingen (art. 1.3 
(Prevalentie van algemene 
verkoopsvoorwaarden van de 
Leverancier), 2 (Bestellingen), 3.3 
(Levering na de deadline), 3.4 (Eenzijdig 
recht op prijswijziging), 4.3 
(Opzeggingsrecht van de Verkoper), 4.4 
(Geen verrekening), 6 (Insolventie van de 
koper), 7 (Overmacht), 8 (Garantie), 10 
(Aansprakelijkheid), 11 
(Productaansprakelijkheid), 12 (Afstand), 
13 (Toepasselijk recht, Bevoegde 
Rechtbanken), 17.2 (Recht op opzegging 
van het contract) uitdrukkelijk aanvaard 
door beide Partijen, op de wijze en onder 
de voorwaarden zoals voorzien door de 
toepasselijke nationale wetgeving. 

 


