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KEMIN EUROPA NV ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

 
1. ARTIKEL 1   DEFINITIES 

 

1.1. Geaccepteerde order: de specifieke aankooporder van Kemin, die schriftelijk door de Verkoper is geaccepteerd. 

1.2. Overeenkomst: de Geaccepteerde Order en de AAV tezamen. 

1.3. Goederen: de door Verkoper aan Kemin geleverde Goederen en/of materialen. 

1.4. Kemin: Kemin Europa NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals,    
Toekomstlaan 42 (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0411.987.209. 

1.5. Partijen: Kemin en de Verkoper. 

1.6. Partij: elk van Kemin en de Verkoper. 

1.7. Verkoper: de Partij die krachtens de Overeenkomst Goederen en/of materialen en/of Diensten aan Kemin levert. 

1.8. Diensten: de door Verkoper aan Kemin geleverde Diensten. 

1.9. AAV: deze algemene aankoopvoorwaarden. 

 

 
2. ARTIKEL 2  TOEPASSINGSGEBIED 

 

2.1. Kemin behoudt zich het recht voor de AAV te allen tijde eenzijdig te wijzigen, na schriftelijke kennisgeving van wijzigingen of   
veranderingen ten minste vijftien (15) dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen of veranderingen. In dit geval kan de 
Verkoper deze Overeenkomst binnen vijftien (15) dagen na deze kennisgeving beëindigen door Kemin schriftelijk van de 
beëindiging in kennis te stellen. Indien de Verkoper Kemin niet in kennis stelt van een dergelijke beëindiging, worden de 
nieuwe voorwaarden van kracht vanaf de in de kennisgeving door Kemin genoemde datum. 

2.2. De AAV zijn vooraf meegedeeld aan de Verkoper, die ze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden van de Verkoper zijn niet 
van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het tijdstip waarop ze zijn meegedeeld of de titel ervan. 

2.3. De Engelse tekst van deze AAV prevaleert. 

2.4. De AAV zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot de levering van 
Goederen en/of het verrichten van Diensten - ongeacht hun aard – door de Verkoper aan Kemin. 

2.5. Indien er een tegenstrijdigheid of onduidelijkheid bestaat tussen de bepalingen in een Geaccepteerde Order en de AAV, 
prevaleren de bepalingen in de Geaccepteerde Order. 

 

 
3. ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 

 

3.1. Prijsaanvragen en offertes door Kemin zijn geheel vrijblijvend. 

3.2. De Overeenkomst komt pas tot stand indien de specifieke aankooporder zoals geplaatst door Kemin schriftelijk door Verkoper 
is geaccepteerd en daarmee een Geaccepteerde Order vormt. 

3.3. De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd of aangepast, noch kan van enige bepaling worden afgezien, tenzij schriftelijk 
anders tussen Partijen is overeengekomen. 

 
4. ARTIKEL 4. WIJZIGINGEN 

 

4.1. De Goederen en/of Diensten worden geleverd zoals beschreven in de Overeenkomst. De Verkoper zal geen eenzijdige 
wijzigingen aanbrengen of uitvoeren met betrekking tot het onderwerp, de aard en de specificaties (bijvoorbeeld afmetingen, 
gewichten, aantallen, niveaus, percentages, etc.) zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kemin. 

4.2. Kemin behoudt zich het recht voor om in geval van verschillen ten aanzien van het onderwerp, de aard en de specificaties, 
waaronder maar niet beperkt tot de in de Overeenkomst genoemde afmetingen, gewichten, aantallen, percentages, door 
schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst en onder voorbehoud van al haar rechten af te zien van de 
Overeenkomst of deze eenzijdig te beëindigen indien deze reeds in werking is getreden, Overeenkomstig artikel 18.1 hierna. 

 

 
5. 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, waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van laden, vervoer, lossen, verzekering, administratie, 
omzetbelasting en invoerrechten, alsmede de kosten van verpakking, met uitzondering van die van de leenverpakking. 

5.2. Een eenzijdige prijsverhoging aan de zijde van Verkoper geeft Kemin het recht de Overeenkomst onmiddellijk zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden Overeenkomstig artikel 18.1 hierna. 

 
 



Kemin Europa N.V. 
Toekomstlaan 42 

2200 Herentals, Belgium 
Tel: +32.14.28.62.00 
Fax: +32.14.22.41.76 

www.kemin.com  

 

  

 
 
 

Algemene AankoopVoorwaarden – Kemin Europa   Page 2 of 6 
V20221109 
© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2022 All rights reserved.   ®™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A  

6. ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN 
 

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Kemin de geleverde Goederen en/of Diensten binnen dertig (30) dagen na 
ontvangst van de factuur betalen. 

6.2. Indien de Verkoper tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, kan Kemin de betaling van (het saldo van) het 
openstaande verschuldigde bedrag opschorten, en wel zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de Verkoper 
enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

6.3. De Verkoper dient de door Kemin gedane deelbetalingen steeds in ontvangst te nemen. 

6.4. Eventueel in rekening gebrachte bankkosten zijn voor rekening van Verkoper. 

6.5. De Verkoper is niet gerechtigd om leveringen of Diensten op te schorten of te onderbreken bij niet tijdige of onvolledige 
betaling door Kemin uit hoofde van de Overeenkomst. 

6.6. De kosten en vergoedingen verbonden aan de inning van een factuur door de Verkoper kunnen nooit op Kemin worden 
verhaald. 

6.7. Betalingen van Kemin komen ten laste van de hoofdsom van de vordering en niet van de rente. Niet of gedeeltelijke betaling 
van een factuur door Kemin op de vervaldag, maakt het verschuldigde saldo op andere facturen niet geheel opeisbaar. 

 
7. ARTIKEL 7. GARANTIES 

 

7.1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst mag de Verkoper geen betalingsgaranties van Kemin verlangen onder welke 
omstandigheid dan ook. 

 
8. ARTIKEL 8. VEILIGHEID 

 

8.1.  De Verkoper garandeert dat de bestelde Goederen geen gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu, op 
voorwaarde dat zij worden behandeld, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de normaal aanvaarde werkpraktijken die van 
toepassing zijn op de Goederen. 

8.2. De Verkoper moet alle veiligheidsinformatiebladen, relevante praktijkcodes en nota's of rapporten van de fabrieksinspecteurs 
van de Verkoper verstrekken, waarin de vereiste hygiëne-, veiligheids- en milieunormen voor de behandeling, verwerking en 
opslag van de Goederen, hun bijproducten en afval van welke aard dan ook, worden gespecificeerd. 

 
 

9. ARTIKEL 9. VERPAKKING - VERVOER 

 

9.1. De Goederen moeten worden verpakt en gemerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, alsmede eventuele 
aanvullende voorschriften van Kemin en afgestemd op de marktnormen, de aard van de Goederen en de wijze van vervoer, 
zodat zij de plaats van levering in goede staat bereiken. 

9.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van de Goederen volgens de Incoterms Delivered Duty Paid 
(DDP) (Incoterms 2020). 

9.3. De Verkoper is verantwoordelijk voor alle schade en verlies ontstaan tijdens of ten gevolge van het transport. 

9.4. De verpakking wordt bij levering eigendom van Kemin, tenzij Kemin hiervan afstand doet, of de Verkoper de verpakking als 
herbruikbaar heeft aangemerkt. Indien aan de meermalige verpakking statiegeld is verbonden, dient dit als zodanig op de 
factuur te worden vermeld. De meermalige verpakking dient binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Verkoper, op 
kosten en voor risico van de Verkoper, te worden geretourneerd naar een door de Verkoper aangegeven bestemming. 

 
10. ARTIKEL 10. LEVERING 

 

10.1. Leveringen vinden plaats in het magazijn van Kemin op het overeengekomen tijdstip van levering op het overeengekomen 
adres zoals vermeld in de Overeenkomst, conform de Incoterms DDP (Incoterms 2020). 

10.2. Levering van de Goederen binnen het overeengekomen tijdstip van levering houdt een resultaatsverbintenis in. De Verkoper 
zal Kemin schriftelijk op de hoogte stellen zodra hem bekend wordt dat hij de overeengekomen levertijd niet zal kunnen 
nakomen. In geval van vertraagde levering heeft Kemin de keuze om (i) uitvoering van de Overeenkomst te vorderen, of (ii) de 
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te ontbinden. In beide gevallen heeft Kemin recht op vergoeding 
van de door deze vertraging geleden schade. Indien Kemin besluit de Overeenkomst te ontbinden, heeft zij recht op restitutie 
van alle door haar reeds betaalde bedragen. 

10.3. Verkoper dient bij gedeeltelijke of vervroegde leveringen vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen. Kemin kan 
gedeeltelijke of vervroegde leveringen waarmee zij niet heeft ingestemd, weigeren en kan in dergelijke gevallen (i) de 
Goederen retourneren of (ii) deze voor rekening en risico van Verkoper opslaan. 

10.4. De Verkoper is verantwoordelijk voor alle uitvoer- en invoerformaliteiten ten zijnen laste. Schade of verlies bij het laden, tijdens 
het vervoer of bij het lossen, van welke aard of door welke oorzaak ook, is voor rekening en risico van de Verkoper, die alle 
ten zijnen laste beschadigde of verloren gegane Goederen zal vervangen zonder extra kosten voor Kemin. 
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11. ARTIKEL 11. RISICO-OVERGANG – EIGENDOM 

 

11.1. In overeenstemming met de Incoterms DDP (Incoterms 2020) draagt de Verkoper de risico's van verlies, beschadiging of 
vernietiging van de Goederen en/of Diensten tot het moment dat de eigendom van de Goederen en/of Diensten op Kemin 
overgaat. 

11.2. De eigendom en het risico van de aan Kemin geleverde Goederen gaan op Kemin over op het moment dat deze Goederen 
aan Kemin worden geleverd, mits de Goederen door Kemin worden geaccepteerd en aan de Overeenkomst voldoen. De 
Verkoper garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom overgaat. 

11.3. Indien Kemin de geleverde Goederen niet goedkeurt, deze bij inspectie conform artikel 12 niet in overeenstemming met de 
Overeenkomst acht of het recht tot ontbinding van de Overeenkomst inroept of vervanging van de geleverde Goederen 
verlangt, blijven de eigendom en het risico van de Goederen bij de Verkoper. 

11.4. Indien Kemin voor de nakoming van de verplichtingen van Verkoper Goederen en/of materialen zoals grondstoffen, 
hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en programmatuur aan de Verkoper ter beschikking stelt, blijven deze 
eigendom van Kemin. Verkoper zal de betreffende Goederen en/of materialen, gescheiden van Goederen die aan Verkoper of 
derden toebehoren, op een voldoende veilige plaats bewaren om beschadiging, diefstal e.d. van deze Goederen te 
voorkomen. De Verkoper zal ze merken als eigendom van Kemin. Geen beding van eigendomsvoorbehoud aan de zijde van 
de Verkoper wordt door Kemin aanvaard met betrekking tot deze Goederen en/of materialen van Kemin. 

 
 

12. ARTIKEL 12. ACCEPTATIE - (NON)CONFORMITEIT 
 

12.1. De Verkoper is verantwoordelijk voor gebreken of andere tekortkomingen aan de vereisten van de Overeenkomst. 

12.2. De ontvangst van de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten of de ondertekening van een leveringsbon of enig ander 
soortgelijk document uit hoofde van de Overeenkomst houdt geen aanvaarding van die Goederen en/of Diensten in en kan 
geenszins worden uitgelegd als een aanvaarding van enige niet-conformiteit of gebrek. 

12.3. Indien enige Goederen en/of Diensten gebreken vertonen, niet zijn zoals gegarandeerd of anderszins niet voldoen aan de 
vereisten van de Overeenkomst, zelfs wanneer dit tijdens de verwerking ervan aan het licht komt, zal Kemin de Verkoper 
binnen een redelijke termijn na de ontdekking hiervan in kennis stellen en kan zij, onverminderd enig ander recht of 
rechtsmiddel dat haar krachtens de Overeenkomst of de wet ter beschikking staat, met inbegrip van het recht op 
schadeloosstelling, naar eigen goeddunken 

i) de Overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen; 

ii) levering van vervangende Goederen eisen 

iii) herstel eisen; of 

iv) de Goederen aan de Verkoper retourneren voor rekening en risico van de Verkoper die verplicht is deze Goederen terug 
te nemen. De prijs voor geretourneerde Goederen zal door de Verkoper aan Kemin worden vergoed. 

12.4. Tenzij schriftelijk anders bepaald, is de Verkoper verplicht zich binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de 
kennisgeving van Kemin te conformeren aan de aangegeven saneringsmogelijkheid overeenkomstig artikel 12.3 ii) tot en met 
iv). Verkoper draagt alle kosten in verband met de sanering. 

12.5. Indien de Verkoper zich niet houdt aan artikel 12.3 kan Kemin de Goederen op kosten van de Verkoper vervangen of 
repareren. 

12.6. Op gerepareerde of vervangen Goederen zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing en artikel 12.3 is daarop van 
toepassing vanaf de datum van reparatie of vervanging. 

13. ARTIKEL 13. GARANTIE 
 

13.1. De Verkoper verklaart en garandeert met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dat: 

i) de Verkoper de nodige eigendom heeft van de geleverde Goederen en/of verrichte Diensten; 

ii) de Overeenkomst niet op ongepaste wijze interfereert met enige bestaande Overeenkomst die de Verkoper met een derde 
zou hebben gesloten; 

iii) de geleverde Goederen en/of Diensten: 

1) vrij zijn van alle pandrechten en bezwaringen; 

2) geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en van goede kwaliteit zijn, voldoen aan de specifieke eisen, zoals 
overeengekomen met Kemin; 

3) strikt voldoen aan alle toepasselijke (a) Belgische wetgeving of andere vereisten van de Belgische (federale en/of 
regionale) overheden en alle onderafdelingen daarvan, die nu van toepassing zijn of, ten gevolge van wijziging of anderszins, 
hierna van toepassing zullen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst, en (b) internationale of Europese wetgeving en 
vereisten die een rechtstreekse werking (of onmiddellijke toepasselijkheid) hebben of geïmplementeerd zijn in de Belgische 
wetgeving en niet in strijd zijn met de onder (a) vermelde Belgische wetgeving; en 
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4) geen inbreuk maken op rechten van derden. 

iv) de verrichte Diensten zorgvuldig worden uitgevoerd en voldoen aan de strengste professionele criteria. 

13.2. Deze garanties zijn niet exhaustief en worden niet geacht eventuele wettelijke garanties of andere rechten of garanties waarop 
Kemin aanspraak kan maken uit te sluiten. Deze garanties blijven ook na levering, inspectie, aanvaarding, betaling of 
doorverkoop van de Goederen en/of Diensten van kracht. 

 
 
14. ARTIKEL 14. VRIJWARING 

 

14.1. Verkoper verbindt zich jegens Kemin en latere afnemers of gebruikers, waaronder de eindgebruiker, van de geleverde 
Goederen (al dan niet in bewerkte staat) en/of de verrichte Diensten tot volledige vergoeding van de schade die zij mochten 
lijden als gevolg van een gebrek in de geleverde Goederen en/of de verrichte Diensten, dan wel als gevolg van een 
tekortkoming van de Verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel als gevolg van 
een onrechtmatige daad en Verkoper zal Kemin vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade. 

14.2. De Verkoper zal Kemin vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen elke aansprakelijkheid, verplichting, verlies, schade, 
vergoedingen, boete, straf, actie, vordering, vonnis, schikking, procedure, kosten, uitgaven en verschotten van welke aard dan 
ook, met inbegrip van alle redelijke honoraria van advocaten, kosten en uitgaven voor verdediging, beroep en schikking van 
tegen Kemin aangespannen rechtszaken of procedures en alle onderzoekskosten in verband daarmee die kunnen worden 
opgelegd aan, gemaakt door of beweerd tegen Kemin door een derde Partij die voortvloeit uit de uitvoering en implementatie 
van de Overeenkomst. 

14.3. Kemin kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade als gevolg van haar grove nalatigheid, opzet of fraude bij 
de uitvoering van de Overeenkomst. De maximale totale aansprakelijkheid van Kemin, indien van toepassing, onder of in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst zal niet hoger zijn dan het bedrag van de aankoopprijs van de Goederen 
en/of Diensten besteld via Geaccepteerde Orders in de voorgaande twaalf (12) maanden.   

 
 

15. ARTIKEL 15. VERZEKERING 
 

De Verkoper moet alle verzekeringen verkrijgen en in stand houden die nodig zijn om zijn aansprakelijkheid onder de 
Overeenkomst te dekken. De Verkoper moet Kemin op eerste verzoek een bewijs van een dergelijke verzekering 
verstrekken. 

 
16. ARTIKEL 16. BEPERKING VAN ACTIES 

 

Elk recht van Verkoper tot het instellen van een vordering en het voeren van verweer jegens Kemin vervalt na verloop van 
één (1) jaar na het ontstaan van de vordering. Indien wettelijk een kortere termijn geldt, geldt deze kortere termijn. 

 

17. ARTIKEL 17. OVERMACHT 

17.1.  De Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging in of belemmering van de uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van 
oorlog (verklaard of niet), epidemieën, pandemieën, overmacht, brand, overstroming, staking, arbeidsconflict, het niet kunnen 
verkrijgen van of een tekort aan grondstoffen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, voorschriften van 
enige overheidsinstantie, of enige oorzaak of omstandigheid buiten de redelijke controle van de Partij, die op de datum van de 
Overeenkomst redelijkerwijs niet kon worden voorzien, noch redelijkerwijs kan worden vermeden en die de uitvoering van de 
Overeenkomst door die Partij redelijkerwijs onmogelijk maakt ("Geval van Overmacht"). 

17.2. In een dergelijk geval van overmacht hebben de Partijen recht op extra tijd voor de uitvoering van de Overeenkomst die gelijk 
is aan de periode van vertraging die door deze omstandigheden wordt veroorzaakt. Indien de Overmachtsituatie namens de 
Verkoper echter meer dan veertien (14) kalenderdagen duurt, heeft Kemin (i) het recht om de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te annuleren, op te schorten of te beëindigen, of (ii) kan zij soortgelijke Goederen en/of Diensten van alternatieve 
bronnen betrekken, in welk geval zij wordt ontheven van haar verplichtingen jegens de Verkoper, zonder aansprakelijk te 
worden gesteld, of zonder vergoedingen of schadevergoeding aan de Verkoper te hoeven betalen. 

17.3.  Een Partij die zich beroept op een geval van Overmacht moet dit bewijs aan de andere Partij leveren en een kennisgeving dat 
haar prestatie is of kan worden verhinderd of vertraagd binnen vijf (5) dagen na het ontstaan ervan en die Partij moet alle 
commercieel redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de Overmacht te beperken. 

 
18. ARTIKEL 18. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

18.1. Beëindiging wegens inbreuk. Elk van de Partijen kan de Overeenkomst beëindigen in geval van wezenlijke inbreuk van de 
andere Partij, indien deze wezenlijke inbreuk niet is verholpen binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving aan de 
inbreukmakende Partij. Voorbeelden van wezenlijke inbreuk zijn in ieder geval (zonder beperking) inbreuken op de artikelen 
4.2, 5.2, 10.2 en 12.3. 
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18.2. Beëindiging voor het gemak. Kemin heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder opgave van redenen en 
op elk moment met een schriftelijke kennisgeving van één (1) maand. Kemin stemt ermee in de Verkoper te betalen voor 
verleende Diensten en geleverde Goederen tot en met de datum van beëindiging voor het gemak, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

18.3. Beëindiging in geval van insolventie. Elk van de Partijen heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien 
tegen de andere Partij een faillissements- of insolventieprocedure of een soortgelijke situatie is ingesteld. 

18.4. In geval van vroegtijdige beëindiging zoals bepaald in de artikelen 18.1 tot en met 18.3 is Kemin niet gehouden tot betaling 
van verdere vergoedingen, schadevergoeding of compensatie in welke vorm dan ook aan de Verkoper. 

18.5. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Verkoper niet van de verplichting om Goederen te leveren en/of Diensten te 
verlenen voor alle bedragen die onder de Overeenkomst zijn betaald vóór de gebeurtenis die leidt tot de beëindiging van de 
Overeenkomst. 

 
19. ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING 

 

19.1. De Verkoper zal alle informatie en documentatie die door of namens Kemin wordt verstrekt of door de Verkoper voor Kemin 
wordt gegenereerd in het kader van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen. Al deze informatie zal door de Verkoper 
uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van de Overeenkomst. De Verkoper zal de informatie van Kemin beschermen 
met niet minder dan dezelfde mate van zorgvuldigheid waarmee hij zijn eigen vertrouwelijke informatie behandelt. De 
Verkoper zal op verzoek van Kemin, en uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst, naar eigen goeddunken van Kemin, al 
deze informatie onmiddellijk vernietigen of aan Kemin retourneren. De Verkoper zal geen enkele kopie daarvan bewaren. 

19.2. Het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst worden door de Verkoper vertrouwelijk behandeld. 

 
20. ARTIKEL 20. UITBESTEDING 

 

Het is de Verkoper niet toegestaan enig deel van zijn verplichtingen of rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uit te besteden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemin. 

 
21. ARTIKEL 21. OVERDRACHT 

 

21.1. Kemin is gerechtigd haar rechten die voortvloeien uit en de uitvoering van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te 
dragen aan derden zoals zij noodzakelijk of wenselijk acht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. 
Kemin is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding aan Verkoper. 

21.2. Het is Verkoper niet toegestaan zijn verplichtingen of enig belang in of verschuldigde bedragen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst over te dragen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kemin, ongeacht de vorm 
van overdracht. Verkoper en cessionaris blijven in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk jegens Kemin voor iedere tekortkoming 
en/of schending van de Overeenkomst. 

 
22. ARTIKEL 22. SCHEIDBAARHEID 

 

Indien een of meer bepalingen van de AAV geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, laat dit de geldigheid of 
uitvoerbaarheid van andere bepalingen van de Overeenkomst onverlet en zullen Partijen te goeder trouw onderhandelingen 
aangaan over vervangende bepalingen of oplossingen die de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling qua inhoud en substantie 
zo dicht mogelijk benaderen, rekening houdend met de bedoeling van Partijen. 

 
23. ARTIKEL 23. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND 

 

Het niet uitoefenen van een in deze Overeenkomst voorzien recht vormt geen verklaring van afstand van eerdere of latere rechten. 

 
24. ARTIKEL 24. VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

 

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenstemming tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle 
eerdere voorstellen of Overeenkomsten die door de Partijen mondeling of schriftelijk zijn gedaan. Deze Overeenkomst kan niet 
worden uitgelegd of aangevuld door een eerdere of bestaande gang van zaken tussen de Partijen, door handelsgebruiken of 
gewoonten, of door eerdere prestaties tussen de Partijen ingevolge deze Overeenkomst of anderszins. 
 

25. ARTIKEL 25. KENNISGEVING 
 

25.1. Alle in deze Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan Kemin moeten schriftelijk worden gedaan aan Kemin Europa NV, 
ter attentie van Purchasing Department, Kemin Europa NV, Toekomstlaan 42, 2200 Herentals, België, per aangetekende post 
met ontvangstbevestiging of via een koeriersdienst. Een e-mailbericht naar het volgende e-mailadres: 
kae.purchasing@kemin.com is toegestaan op voorwaarde dat een uitdrukkelijke leesbevestiging is aangevraagd en 
ontvangen. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en van kracht te zijn bij ontvangstbevestiging. 

  



Kemin Europa N.V. 
Toekomstlaan 42 

2200 Herentals, Belgium 
Tel: +32.14.28.62.00 
Fax: +32.14.22.41.76 
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25.2. Alle in deze Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan Verkoper dienen schriftelijk te geschieden aan het op de 
Geaccepteerde Order vermelde e-mailadres. 

 

26. ARTIKEL 26. OVERLEVENDE BEPALINGEN 
 

De bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard en strekking bedoeld zijn om de uitvoering door (een van) de Partijen te 
overleven, blijven ook na beëindiging, afloop, nakoming of opzegging van de Overeenkomst van kracht. 

 
27. ARTIKEL 27. GESCHILLEN - JURISDICTIE - TOEPASSELIJK RECHT 

 

27.1. Wetgeving inzake gegevensbescherming en GDPR: Kemin en Verkoper komen overeen te voldoen aan alle relevante wetten 
inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR").  

27.2. De Overeenkomst, evenals de daarin opgenomen AAV, worden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met de 
wetten van België. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopOvereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) niet van toepassing is. 

27.3. Elk geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of de interpretatie van deze AAV en 
dat zij niet door onderhandelingen te goeder trouw hebben kunnen oplossen, zal uitsluitend en definitief worden beslecht door 
de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België). 

 
28. ARTIKEL 28. CONTRAIRE ONDERTEKENING  

 

Indien een handtekening nodig is om een Overeenkomst te voltooien, kan de Overeenkomst worden uitgevoerd in tegendelen, 
die elk als een origineel worden beschouwd, maar die samen één en dezelfde akte vormen. In het geval dat een 
geavanceerde elektronische handtekening conform de eIDAS-verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) wordt gezet, 
schept die handtekening een geldige en bindende verplichting voor de uitvoerende Partij (of namens wie die handtekening 
wordt gezet) met dezelfde kracht en uitwerking als wanneer die elektronische handtekening een origineel daarvan zou zijn.) 
Elke Partij ondertekent deze Overeenkomst via haar gemachtigde vertegenwoordiger. 

 


