KEMIN EUROPA NV ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1
DEFINITIES
1.1 Overeenkomst: elke schriftelijke consensus tussen Kemin en de Verkoper gericht op de levering van goederen en/of materialen en/of
de uitvoering van diensten of werken voor Kemin en de AAV.
1.2 AAV: deze Algemene Aankoopvoorwaarden.
1.3 Kemin: Kemin Europa NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 42
(België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0411.987.209.
1.4 Partijen: Kemin en de Verkoper.
1.5 Partij: Kemin of de Verkoper.
1.6 Verkoper: de partij die krachtens de Overeenkomst goederen en/of materialen en/of diensten levert aan Kemin.
Artikel 2
TOEPASSINGSGEBIED
2.1 Kemin behoudt zich het recht voor om de AAV op elk moment eenzijdig te wijzigen.
2.2 De AAV zijn vooraf ter kennis gebracht van de Verkoper, die deze aanvaard heeft. De algemene voorwaarden van de Verkoper zijn
niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het tijdstip van de mededeling of de titel van het voorwerp ervan.
2.3 De Engelse tekst van deze AAV heeft voorrang.
2.4 De AAV is van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of
materialen en/of de uitvoering van diensten – ongeacht hun aard – door de Verkoper aan Kemin.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid tussen de bepalingen in een bestelling of enige andere schriftelijke consensus tussen
de Partijen en de AAV, hebben de bepalingen in de bestelling of de schriftelijke consensus voorrang.
ARTIKEL 3
SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST
3.1 Prijsaanvragen en offertes van Kemin zijn geheel vrijblijvend.
3.2 De Overeenkomst komt slechts tot stand indien de offerte of het aanbod van de Verkoper schriftelijk werd aanvaard door Kemin, of
indien Kemin een bestelling plaatst bij de Verkoper die de Verkoper onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt.
3.3 De Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of aangepast en er mag geen afstand worden gedaan van bepalingen tenzij schriftelijk
anders overeengekomen tussen de Partijen.
ARTIKEL 4
WIJZIGINGEN
4.1 De goederen en/of materialen en/of diensten zullen worden geleverd zoals beschreven in de Overeenkomst. De Verkoper zal geen
eenzijdige wijzigingen doorvoeren of uitvoeren met betrekking tot het voorwerp, de aard en de specificaties (bv. afmetingen,
gewichten, aantallen, niveaus, percentages, enz.) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kemin.
4.2 Bij eventuele verschillen met betrekking tot het voorwerp, de aard en het bestek, met inbegrip van maar niet beperkt tot de afmetingen,
gewichten, aantallen, percentages vermeld in de Overeenkomst, behoudt Kemin zich het recht voor, zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst en onder voorbehoud van al zijn rechten om af te zien van de Overeenkomst of om ze eenzijdig te beëindigen
indien ze reeds tot stand is gekomen, overeenkomstig artikel 1 hierna.
ARTIKEL 5
PRIJZEN – FACTURATIE
5.1 Alle prijzen zijn nettoprijzen, uitgedrukt in EUR en vast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De prijs omvat alle kosten en
toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van laden, transport, lossen, verzekering, administratie, verkooptaksen
en invoerrechten, alsook de kosten van verpakking, met uitzondering van deze van de leenverpakking.
5.2 Een eenzijdige prijsverhoging in hoofde van de Verkoper geeft Kemin het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder
rechterlijke tussenkomst in overeenstemming met artikel 1 hieronder.
ARTIKEL 6
BETALINGSVOORWAARDEN
6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Kemin voor geleverde goederen en/of materialen en/of geleverde diensten betalen
binnen de dertig
(30) dagen na ontvangst van de factuur.
6.2 Indien de Verkoper een van zijn verplichtingen niet nakomt, kan Kemin de betaling van (het saldo van) het openstaande bedrag
opschorten, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Verkoper.
6.3 De Verkoper dient steeds gedeeltelijke betalingen van Kemin in ontvangst te nemen.
6.4 Alle bankkosten die worden aangerekend, zijn ten laste van de Verkoper.
6.5 De Verkoper is niet gerechtigd om leveringen of diensten op te schorten of te onderbreken in geval van laattijdige of onvolledige
betaling door Kemin onder de Overeenkomst.
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6.6 De kosten en vergoedingen verbonden aan de inning van een factuur door de Verkoper kunnen nooit verhaald worden op Kemin.
6.7 Betalingen vanwege Kemin worden aangerekend op de hoofdsom van de schuld en niet op de rente. Het niet of gedeeltelijk betalen
van een factuur door Kemin op de vervaldag zal het verschuldigde saldo op andere facturen niet volledig opeisbaar maken.
ARTIKEL 7
WAARBORGEN
Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst mag de Verkoper in geen geval betalingsgaranties van Kemin eisen.
ARTIKEL 8
VEILIGHEID
8.1 De Verkoper garandeert dat de bestelde goederen en/of materialen geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of
het milieu, op voorwaarde dat ze worden gehanteerd, gebruikt en opgeslagen in overeenstemming met de normaal aanvaarde
werkpraktijken die van toepassing zijn op de goederen en/of materialen.
8.2 De Verkoper moet op eerste verzoek veiligheidsinformatiebladen, relevante praktijkcodes en nota’s of rapporten van de
bedrijfsinspecteurs van de Verkoper verstrekken met vermelding van de vereiste hygiëne-, veiligheids- en milieunormen voor de
behandeling, verwerking en opslag van de goederen en/of materialen, hun bijproducten en afval van welke aard ook.
ARTIKEL 9
VERPAKKING – TRANSPORT
9.1 De goederen en/of materialen dienen verpakt en gemarkeerd te worden conform de wettelijke vereisten, evenals eventuele
aanvullende eisen van Kemin en afgestemd op de marktnormen, de aard van de goederen en/of materialen en de
transportmethode, zodat ze in goede staat de plaats van levering bereiken.
9.2 De Verkoper is verantwoordelijk voor alle schade en verlies tijdens of als gevolg van het transport.
9.3 De verpakking wordt bij levering eigendom van Kemin, tenzij Kemin hiervan afziet of de Verkoper de verpakking als herbruikbaar
heeft aangeduid. Indien een voorschot wordt gehecht aan de herbruikbare verpakking, dient dit zo op de factuur te worden
vermeld. De herbruikbare verpakking moet binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Verkoper, op kosten en risico van
de Verkoper, worden teruggebracht naar een door de Verkoper opgegeven bestemming.
ARTIKEL 10
LEVERING
10.1 De leveringen zullen gebeuren in het magazijn van Kemin op het overeengekomen tijdstip van levering op het overeengekomen adres
zoals vermeld in de Overeenkomst.
10.2 Levering van de goederen en/of materialen binnen de overeengekomen leveringstermijn houdt een resultaatsverbintenis in. De
Verkoper zal Kemin schriftelijk verwittigen zodra hij zich ervan bewust wordt dat hij niet zal kunnen voldoen aan de overeengekomen
leveringstermijn. In geval van laattijdige levering heeft Kemin de keuze om (i) de uitvoering van de bestelling te vorderen, of (ii)
niettegenstaande artikel 1 hierna, de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. In beide gevallen
heeft Kemin recht op vergoeding van de geleden schade na deze vertraging. Indien Kemin beslist om de Overeenkomst te
beëindigen, heeft het recht op de terugbetaling van alle door Kemin reeds betaalde sommen.
10.3 De Verkoper moet de voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen in geval van gedeeltelijke of vroege leveringen. Kemin kan
gedeeltelijke of vroege leveringen waarmee het niet akkoord ging weigeren en in dergelijke gevallen ofwel (i) de goederen en/of
materialen terugsturen of (ii) ze opslaan op kosten en risico van de Verkoper.
10.4 De Verkoper is verantwoordelijk voor alle uitvoer- en invoerformaliteiten voor eigen rekening. Schade of verlies bij het laden, tijdens
het transport of bij het lossen, van om het even welke aard of om het even welke oorzaak, is ten laste en op risico van de Verkoper,
die alle goederen en/of materialen die beschadigd of verloren zijn, zal vervangen op zijn kosten zonder meerkost voor Kemin.
ARTIKEL 11
RISICO-OVERDRACHT – EIGENDOM
11.1 De Verkoper draagt de risico’s van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen en/of materialen en/of diensten tot op het
ogenblik dat de eigendom van de goederen en/of materialen en/of diensten overgaat op Kemin.
11.2 De eigendom en het risico van de aan Kemin geleverde goederen en/of materialen zullen aan Kemin worden overgedragen op het
moment dat deze goederen en/of materialen aan Kemin worden (geacht te zijn) geleverd, op voorwaarde dat de goederen en/of
materialen door Kemin worden aanvaard en aan de Overeenkomst voldoen. De Verkoper garandeert dat de volledige en
onbezwaarde eigendom zal worden overgedragen.
11.3 Indien Kemin de geleverde goederen en/of materialen niet goedkeurt, bij inspectie overeenkomstig artikel 12 niet conform vindt, of
zich beroept op het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de geleverde goederen en/of materialen te vervangen, blijven
de eigendom en het risico van de goederen en/of materialen bij de Verkoper.
11.4 Indien Kemin goederen en/of materialen zoals grondstoffen, hulpmaterialen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software
ter beschikking stelt van de Verkoper voor het nakomen van de verplichtingen van de Verkoper, blijven deze eigendom van Kemin.
De Verkoper zal de betreffende goederen en/of materialen gescheiden houden van goederen en/of materialen die toebehoren
aan de Verkoper of derden, op een voldoende veilige plaats om beschadiging, diefstal, enz. van deze goederen te voorkomen.
De Verkoper zal hen markeren als eigendom van Kemin. Geen enkele bepaling van eigendomsvoorbehoud in hoofde van de
Verkoper zal door Kemin worden aanvaard met betrekking tot deze goederen en/of materialen van Kemin.
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ARTIKEL 12
AANVAARDING – (NON)CONFORMITEIT
12.1 De Verkoper is verantwoordelijk voor defecten of andere tekortkomingen aan de vereisten van de Overeenkomst.
12.2 De ontvangst van de geleverde goederen en/of materialen en/of geleverde diensten of de ondertekening van een leveringsbon of
een ander gelijkaardig document onder de Overeenkomst impliceert geen aanvaarding van dergelijke goederen en/of materialen
en/of diensten en kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van een niet-conformiteit of gebrek.
12.3 Indien goederen en/of materialen en/of diensten gebreken vertonen, niet naar behoren of anderszins niet voldoen aan de vereisten
van de Overeenkomst, zelfs wanneer dit aan het licht komt tijdens de verwerking ervan, zal Kemin de Verkoper hiervan in kennis
stellen binnen een redelijke termijn na de ontdekking en kan Kemin, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover het
krachtens de Overeenkomst of bij wet beschikt, met inbegrip van het recht op schadeloosstelling, naar eigen goeddunken:
i)
Onverminderd artikel 1, de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang
beëindigen; ii)
Levering van vervangende goederen en/of materialen eisen; iii)
Herstel eisen; of
iv) De goederen en/of materialen terugbezorgen aan de Verkoper op risico en op kosten van de Verkoper die verplicht is deze
goederen en/of materialen terug te nemen. De prijs voor teruggezonden goederen en/of materialen zal door de Verkoper
aan Kemin worden terugbetaald.
12.4 Tenzij schriftelijk anders bepaald, is de Verkoper verplicht zich binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de
kennisgeving van Kemin te schikken naar deze aangeduide herstelmogelijkheid conform artikel 12.3 ii) tot iv). De Verkoper zal alle
kosten in verband met de herstelling dragen.
12.5 Indien de Verkoper zich niet houdt aan Artikel 12.3 kan Kemin de goederen en/of materialen vervangen of herstellen op kosten van
de Verkoper.
12.6 Alle herstelde of vervangen goederen en/of materialen zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 13 en artikel 12.3 is erop
van toepassing vanaf de datum van herstelling of vervanging.
ARTIKEL 13
WAARBORG
13.1 De Verkoper verklaart en garandeert met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dat:
i) de Verkoper de eigendom heeft van de geleverde goederen en/of materialen; ii) de Overeenkomst geen ongepaste
inmenging inhoudt in een bestaand contract dat de Verkoper mogelijk met een derde heeft afgesloten; iii) de geleverde
goederen en/of materialen:
1) vrij zijn van alle pandrechten en bezwaringen;
2) geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en van goede kwaliteit zijn, beantwoorden aan de specifieke eisen,
zoals overeengekomen met Kemin;
3) alle toepasselijke (a) Belgische wetgeving of andere vereisten van de Belgische (federale en/of regionale) overheden en alle
onderverdelingen daarvan, die nu de uitvoering van de Overeenkomst regelen of kunnen regelen ten gevolge van wijziging
of anderszins, en (b) internationale of Europese wetgeving en vereisten die een rechtstreekse uitwerking (of onmiddellijke
toepasbaarheid) hebben of worden geïmplementeerd in Belgische wetgeving en niet in strijd zijn met de onder (a) vermelde
Belgische wetgeving, strikt zullen naleven; en
4) geen rechten van derden schenden of er inbreuk op maken.
iv) de geleverde diensten nauwgezet zullen worden uitgevoerd en zullen voldoen aan de strengste professionele criteria.
13.2 Deze garanties zijn niet limitatief en worden niet geacht garanties van de wet of andere rechten of garanties waarop Kemin
aanspraak kan maken uit te sluiten. Deze garanties blijven van kracht na de levering, inspectie, aanvaarding, betaling of
wederverkoop van de goederen en/of materialen en/of diensten.
ARTIKEL 14
SCHADELOOSSTELLING
14.1 De Verkoper verbindt er zich toe ten aanzien van Kemin en volgende kopers of gebruikers, met inbegrip van de (eind)verbruiker,
van de geleverde goederen en/of materialen (al dan niet in bewerkte staat) de schade die zij zouden lijden ten gevolge van een
gebrek aan het geleverde goed, een tekortkoming van de Verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst,
of ten gevolge van een onrechtmatige daad, volledig te vergoeden en de Verkoper zal Kemin vrijwaren voor elke aansprakelijkheid
voor dergelijke schade.
14.2 De Verkoper zal Kemin vrijwaren en schadeloosstellen voor elke aansprakelijkheid, verplichting, verlies, schade, honoraria, boete,
sanctie, vordering, uitspraak, schikking, rechtsvordering, kosten, uitgaven en betaling van welke aard dan ook, met inbegrip van
alle redelijke advocaatkosten, kosten en uitgaven van verdediging, beroep en schikking van alle rechtszaken, rechtsvorderingen of
procedures die tegen Kemin worden ingesteld en alle kosten van onderzoek in verband daarmee die kunnen worden opgelegd
aan, opgelopen door of ingesteld tegen Kemin door een derde als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst.
ARTIKEL 15
VERZEKERING
De Verkoper moet alle verzekeringspolissen afsluiten en in stand houden die nodig zijn om zijn aansprakelijkheid krachtens de Overeenkomst
te dekken. De Verkoper dient Kemin op eerste verzoek een bewijs van dergelijke verzekering te bezorgen.
ARTIKEL 16 BEPERKING VAN RECHTSVORDERINGEN
Elk recht van de Verkoper om een vordering in te stellen en verweer te stellen ten aanzien van Kemin vervalt na één (1) jaar na het ontstaan
van de vordering. Is wettelijk een kortere termijn van toepassing, dan geldt deze korte termijn.
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ARTIKEL 17
OVERMACHT
17.1 Kemin zal niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of aantasting van de uitvoering van de Overeenkomst, als gevolg van
(bijvoorbeeld maar niet beperkt tot) oorlog (al of niet verklaard), epidemieën, pandemieën, overmacht, brand, overstroming,
staking, arbeidsconflict, stroomuitval, defecten aan uitrusting, niet-verkrijging of tekort aan grondstoffen, totale of gedeeltelijke
mobilisatie, in- en uitvoerverboden, voorschriften van een overheidsinstantie, of enige oorzaak of toestand buiten de redelijke
controle van Kemin die op de datum van de Overeenkomst niet redelijkerwijs kon worden voorzien, noch redelijkerwijs kan worden
vermeden en die de uitvoering van de Overeenkomst door Kemin redelijkerwijs onmogelijk maakt.
17.2 In ieder geval zal Kemin gerechtigd zijn op de extra tijd voor de uitvoering van de Overeenkomst die redelijkerwijs nodig kan zijn en
in ieder geval niet minder dan de door dergelijke omstandigheden veroorzaakte vertraging.
17.3 In elk dergelijk geval heeft Kemin het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, op te schorten of te beëindigen
zonder (i) aansprakelijk te worden gesteld, of (ii) vergoedingen of schade te moeten betalen aan de Verkoper.
17.4 Een Partij die zich beroept op overmacht moet dergelijk bewijs aan de andere Partij leveren en een kennisgeving dat de uitvoering
ervan is of kan worden voorkomen of vertraagd binnen tien (10) dagen nadat die zich heeft voorgedaan en dat de Partij alle
commercieel redelijke inspanningen moet leveren om de gevolgen van Overmacht te beperken.
17.5 Als de Verkoper overmacht vordert, kan Kemin soortgelijke goederen en/of materialen aankopen bij alternatieve bronnen, in welk
geval Kemin bevrijd is van zijn verplichtingen om de goederen en/of materialen van de Verkoper te kopen.
ARTIKEL 18
BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
18.1 Beëindiging wegens schending. Kemin kan de Overeenkomst beëindigen in geval van een wezenlijke inbreuk door de Verkoper,
indien deze wezenlijke inbreuk niet is hersteld binnen dertig (30) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Kemin aan de Verkoper.
Voorbeelden van een wezenlijke inbreuk zijn in elk geval (zonder beperking) inbreuken op de artikelen 4.2, 5.2, 10.2 en 12.3.
18.2 Beëindiging voor het gemak. Kemin heeft het recht om de Overeenkomst om gelijk welke reden en op elk ogenblik eenzijdig te
beëindigen mits een schriftelijke opzegging van tien (10) dagen gegeven wordt. Kemin gaat akkoord om de Verkoper te betalen
voor geleverde diensten en geleverde goederen en/of materialen tot de datum van beëindiging voor het gemak, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
18.3 Beëindiging bij insolventie. Kemin heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de Verkoper onderworpen is
aan een faillissements- of insolventieprocedure of een gelijkaardige situatie.
18.4 In geval van vroegtijdige beëindiging zoals bepaald in de artikelen 18.1 tot 18.3, zal Kemin geen bijkomende vergoedingen, schade
of compensatie in welke vorm dan ook hoeven te betalen aan de Verkoper.
18.5 De beëindiging van de Overeenkomst ontheft de Verkoper niet van de verplichting om goederen en/of materialen en/of diensten te
leveren voor alle bedragen die krachtens de Overeenkomst werden betaald vóór de gebeurtenis die leidt tot de beëindiging van
de Overeenkomst.
ARTIKEL 19
VERTROUWELIJKHEID
19.1 De Verkoper zal alle informatie en documentatie verstrekt door of namens Kemin of gegenereerd door de Verkoper voor Kemin
onder de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen. De Verkoper mag al deze informatie enkel gebruiken in het kader van de
Overeenkomst. De Verkoper zal de informatie van Kemin beschermen met niet minder dan dezelfde zorgvuldigheid waarmee hij
zijn eigen informatie behandelt. De Verkoper zal, op verzoek van Kemin en uiterlijk bij de beëindiging van de Overeenkomst, deze
informatie naar eigen goeddunken van Kemin onverwijld vernietigen of aan Kemin terugbezorgen. De Verkoper zal geen enkel
exemplaar ervan bewaren.
19.2 Het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst zullen door de Verkoper als vertrouwelijk worden behandeld.
ARTIKEL 20
ONDERAANNEMING
20.1 Het is de Verkoper niet toegestaan een deel van zijn verplichtingen of rechten onder deze Overeenkomst in onderaanneming te geven
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemin.
ARTIKEL 21
OVERDRACHT
21.1 Kemin heeft het recht zijn rechten voortvloeiend uit en de uitvoering van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan
derden voor zover het dit nodig of wenselijk acht, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. In dat geval zal
Kemin geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Verkoper.
21.2 Het is de Verkoper niet toegestaan zijn verplichtingen of een belang in of schulden voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemin, ongeacht de vorm van overdracht. In ieder geval zullen de Verkoper en de
overnemer jegens Kemin hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk blijven voor elk verzuim en/of schending van de Overeenkomst.
ARTIKEL 22
NIETIGHEID
Indien een of meer bepalingen van de AAV geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de
geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen van de Overeenkomst en zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelingen
aangaan over vervangende bepalingen of oplossingen die de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benaderen
wat betreft de inhoud en de essentie ervan, rekening houdend met de bedoeling van de Partijen.
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ARTIKEL 23
KENNISGEVING
Alle kennisgevingen bedoeld in deze Overeenkomst aan Kemin moeten schriftelijk gebeuren aan Kemin Europa NV, ter attentie van de
Aankoopdienst, Kemin Europa NV, Toekomstlaan 42, 2200 Herentals, België, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of via een
koerierdienst. Een e-mailbericht naar volgend e-mailadres: kae.purchasing@kemin.com is toegelaten mits een uitdrukkelijke leesbevestiging
gevraagd en ontvangen is. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en uitwerking te hebben na bevestiging van ontvangst
ervan.
ARTIKEL 24
OVERLEVENDE BEPALINGEN
De bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard en omvang bedoeld zijn om de uitvoering door (een van) de Partijen te overleven,
blijven ook van kracht na de beëindiging, het verstrijken, de nakoming of de opzegging van de Overeenkomst.
ARTIKEL 25

GESCHILLEN – BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT

25.1 In geval van een geschil tussen Kemin en de Verkoper zonder maatschappelijke zetel of bijkantoor in België, bijgestaan door een
advocaat/raadsman met zetel in België, wordt de Verkoper steeds geacht zijn woonplaats te hebben gekozen op het kantoor van deze
advocaat/raadsman.
25.2 De Overeenkomst en de daarin opgenomen AAV zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG) niet van
toepassing is.
25.3 Elk geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of de interpretatie van deze AAV en dat zij
niet konden oplossen door onderhandelingen te goeder trouw, zal uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken
van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België).
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