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Algemene voorwaarden van Chemtura 
 

Aanvaarding: Deze inkoopopdracht  vormt het aanbod van de 
koper om de hierin genoemde goederen of diensten ("goederen" of 
"diensten") op de vereiste datum tegen de vermelde prijs aan te 
kopen. Tot het moment waarop de verkoper deze inkoopopdracht 
aanvaardt, kan de koper zijn aanbod om welke reden dan ook of 
zonder reden te allen tijde intrekken. De verkoper wordt geacht deze 
inkooporder te hebben aanvaard indien: (1) de verkoper de koper 
niet binnen vijf werkdagen na ontvangst door de verkoper van  
deze  inkoopopdracht  mededeelt  dat  de  verkoper  het  aanbod  
van  de  koper afwijst; of (2) de verkoper de goederen verzendt of 
aanvangt met de verrichting van de diensten. 

 
Inspectie: Na ontvangst worden alle goederen onderworpen aan 

een inspectie door de koper, waarna goedkeuring al dan niet volgt. 

De koper heeft na ontvangst gedurende een redelijke periode de tijd 

om de goederen te testen of te inspecteren teneinde te bepalen of de 

goederen voldoen aan de specificaties van de koper. De specificaties 

van de koper hebben betrekking op de kwaliteit van de goederen, de 

hoeveelheid goederen, het tijdstip van de levering (laat- of 

vroegtijdig), de juiste etikettering en de juiste documentatie. 

Aanvaarding door de koper van de goederen of diensten, inspectie 

van de goederen of diensten of betaling van de goederen of 

diensten ontslaat de verkoper niet van de verplichtingen onder 

deze inkoopopdracht en ontslaat hem niet van aansprakelijkheid 

voor latente gebreken. De koper doet geen afstand van het recht 

tot inspectie of weigering door het lossen of gebruiken van 

goederen die niet voldoen. Betaling van goederen geldt niet als 

aanvaarding. 
 

Wijzigingen: De verkoper stelt de koper van tevoren schriftelijk 

op de hoogte van alle wijzigingen met betrekking tot grondstoffen 

of hun herkomst, samenstelling, plaats van verwerking,  

productiemethoden  of -processen,verpakking, houdbaarheid dan 

wel andere wijzigingen met betrekking tot onder deze 

inkoopopdracht  geleverde goederen die van invloed kunnen zijn 

op hun kwaliteit of prestaties. De koper dient schriftelijk akkoord 

te gaan met dergelijke wijzigingen. 
 

Rechtsmiddelen: Indien de verkoper deze inkoopopdracht niet 

nakomt of in gebreke blijft, is de koper, naast alle andere 

rechtsmiddelen die rechtens, dan wel naar billijkheid, tot zijn  

beschikking   staan,  gerechtigd  zonder  verdere  aansprakelijkheid   

jegens  de verkoper deze inkoopdracht, een gedeelte ervan of 

verplichtingen onder de inkoopopdracht te beëindigen dan wel op 

te zeggen. De koper mag de verkoper in gebreke stellen indien: 

(1) de goederen of diensten, dan wel een gedeelte ervan, niet 

voldoen aan specificaties of aan expliciete dan wel impliciete 

verklaringen en garanties van de verkoper; (2) de goederen  of 

diensten,  dan wel een gedeelte  ervan, nietovereenkomstig deze 

inkoopopdracht worden geleverd of verricht; (3) de verkoper deze 

inkoopopdracht anderszins niet nakomt; (4) de verkoper een 

algemene vorderingoverdraagt  ten gunste van crediteuren; (5) er 

een curator wordt aangesteld om het vermogen van de verkoper  

te beheren;  of (6) door of jegens  de verkoper een  

faillissementsaanvraag of verzoek tot insolventieverklaring is 

ingediend. Naast eventuele andere rechtsmiddelen die tot de 

beschikking van de koper staan, is de verkoper jegens de koper 

aansprakelijk voor alle vorderingen die uit de nakoming door de 

verkoper van deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien: (1) 

vervanging van producten die niet voldoen, of, naar keuze van de 

koper, terugbetaling van de aankoopprijs, (2) vergoeding van 

betalingen voor eigen rekening die de koper redelijkerwijs heeft 

gemaakt voor de verwijdering, de opslag, het vervoer en het 

afvoeren van een product dat niet voldeed (tenzij het betreffende 

product op verzoek en voor rekening van de verkoper wordt 

geretourneerd), en (3) alle contant betaalde kosten die de koper 

heeft gemaakt om een product dat niet voldeed, terug te roepen of te 

bewerken. Voor beide partijen geldt dat zij in geen geval aansprakelijk 

zijn jegens de andere partij voor bijkomstige, indirecte dan wel speciale 

of opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. 
 

Vrijwaring: De verkoper zal de koper, inclusief haar functionarissen, 

bestuurders en werknemers, verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen 

tegen alle schade, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven 

(inclusief advocaatkosten) voor zover die voortvloeien uit daadwerkelijke 

of vermeende lichamelijke verwondingen (inclusief overlijden of 

verergering van bestaande verwondingen), persoonlijk letsel, schade aan 

eigendom, of inbreuk van enig octrooi, handelsmerk, copyright, of ieder 

ander recht voortvloeiende uit of verband houdende met de koop, 

verkoop of gebruik van de goederen of diensten. Tenzij het toepasselijk 

recht dit verbiedt, zal de vrijwaring van de koper gelden ongeacht de 

schuld of nalatigheid (actief dan wel passief) van de verkoper of een 

derde partij, maar de vrijwaring zal niet gelden indien de schade of 

verliezen enkel zijn veroorzaakt door de nalatigheid of opzettelijke 

gedragingen door de koper. 

 

Overmacht: Geen van beide partijen wordt geacht in gebreke te blijven 

betreffende naleving van deze overeenkomst (met uitzondering van de 

verplichting tot het verrichten van betalingen wanneer deze verschuldigd 

zijn), voor zover een dergelijke inbreuk een oorzaak heeft die 

redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van de partij valt, zoals 

oorlog, brand, explosies, natuurrampen, stakingen of uitsluitingen, 

sabotage, storingen in kritieke apparatuur en wet- en regelgeving van 

overheidswege (gevallen van “overmacht”). 
Indien een partij bij de nakoming van de overeenkomst met een geval 
van overmacht te 
maken heeft, dient deze partij (i) de andere partij hiervan tijdig op de 

hoogte te stellen onder vermelding van de bijzonderheden en alle 

zaken die hiermee verband houden, evenals de verwachte duur van de 

situatie en (ii) commercieel redelijke maatregelen te nemen gericht op 

een snelle hervatting van de werkzaamheden. Indien het geval van 

overmacht langer dan [negentig (90) dagen] aanhoudt, heeft de partij die 

niet getroffen is, de mogelijkheid de overeenkomst, na kennisgeving aan 

de andere partij, te beëindigen. De partij die bij de nakoming van de 

overeenkomst met het geval van overmacht te maken heeft, heeft het 

recht, voor de duur van het geval van overmacht, de volledige 

hoeveelheid tijdens deze periode te leveren product - of een gedeelte 

ervan - weg te laten voor wat betreft de getroffen faciliteit, waarna de 

totale hoeveelheid onder deze overeenkomst te leveren product wordt 

verminderd met de aldus weggelaten hoeveelheid. Indien de verkoper 

door een dergelijk geval van overmacht niet in staat is in de totale 

productbehoefte die in de overeenkomst is vermeld, te voorzien, dan 

verdeelt hij de beschikbare voorraad op een eerlijke en billijke manier 

onder zijn interne en externe klanten. 
 

Eigendom: Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gaan de eigendom, 

het risico van verlies en de aansprakelijkheid met betrekking tot goederen 

over op de koper bij levering van de goederen in overeenstemming met deze 

inkoopopdracht. 
 

Garantie:   De   verkoper   garandeert   dat  hij  in  het   bezit   is  van  

een  geldig, verhandelbaar  eigendomsrecht   op  alle  onder  deze  

overeenkomst   aan  de  koper geleverde goederen en dat de eigendom 

vrij is van retentierechten en hypotheken. Met betrekking tot de 

goederen en apparatuur garandeert de verkoper voorts dat alle 

onderdelen en de werking ervan: (1) voldoen aan de 

standaardspecificaties van de klant   dan   wel   andere   specificaties   

zoals   die   onderdeel   uitmaken   van   deze inkoopopdracht; (2) 

voldoen aan alle toepasselijke ontwerpen, tekeningen,voorbeelden of 

modellen die aan de koper zijn geleverd en door de koper zijn 

goedgekeurd; en (3) geen inbreuk maken op enig patent, handelsmerk 
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of auteursrecht. Met betrekking tot eventuele onder deze 

overeenkomst geleverde diensten garandeert de verkoper dat deze 

worden uitgevoerd in overeenstemming met de strengste normen, 

praktijken en codes die binnen de bedrijfstak voor dergelijke 

diensten  gelden.       DE VERKOPER SLUIT 

UITDRUKKELIJK ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN 

VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN 

BEPAALD DOEL UIT. 
 
Lagere concurrerende prijs: Voor zover wettelijk toelaatbaar is, 

mag de koper de verkoper vragen zich te voegen naar concurrerende 

aanbiedingen door de verkoper een schriftelijk bewijs voor te leggen 

dat de koper een aanbieding ontvangen heeft van een niet-gelieerde 

fabrikant om dezelfde of een kleinere hoeveelheid goederen van 

gelijke waarde tegen een lagere leverprijs te verkopen voor het 

geheel of gelijk welk deel van het product dat onder deze 

overeenkomst verkocht wordt. Binnen 15 dagen na ontvangst van 

dergelijk bewijs zal de verkoper de koper ervan op de hoogte 

brengen of hij zich wat betreft toekomstige orders kan voegen naar 

de aanbieding. Indien de verkoper er niet mee instemt zich voor 

toekomstige orders te voegen naar de aanbieding, is de koper 

gerechtigd goederen die worden aangeboden tegen een prijs lager dan 

de concurrerende aanbieding aan te kopen, zonder dat deze aankoop 

een inbreuk op de overeenkomst vormt, en worden de in de 

overeenkomst gespecificeerde aankoophoeveelheden verminderd 

met de hoeveelheid goederen die door de koper zijn aangekocht 

onder de concurrerende aanbieding. 
 
Vertrouwelijkheid: De verkoper stemt ermee in het volgende 

vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken 

zonder de schriftelijke toestemming van de koper: technische dan wel 

zakelijke informatie of onderzoeksontwerpen dan wel -activiteiten 

met betrekking tot de koper die door de koper ter beschikking van 

de verkoper zijn gesteld of die op andere wijze ter kennis van de 

verkoper zijn gekomen of door de verkoper zijn ontwikkeld met 

betrekking tot de goederen of diensten, uitdrukkelijk inclusief het 

bestaan en de inhoud van deze inkoopopdracht,  de identiteit van 

de goederen, de hoeveelheid goederen en de aard en inhoud van de 

diensten. Voorts stemt de verkoper ermee in, behalve voor de 

uitvoering van deze inkoopopdracht, geen gebruik te maken van 

dergelijke informatie. 
 
Wet- en regelgeving: De verkoper garandeert en belooft dat hij 

bij het voldoen aan zijn verplichtingen onder deze inkoopopdracht 

alle geldende wet- en regelgeving en verordeningen in acht neemt. 

Alle goederen dienen door de verkoper duidelijk te worden voorzien 

van etiketten en aanduidingen zodat de geldende wet- en regelgeving 

wordt nagekomen. 
 
Facturen:  De factuurdatum  valt  niet  eerder  dan  de  datum  

waarop  de op de factuur vermelde goederen naar de koper zijn 

verzonden, of de datum waarop de diensten zijn verricht. De 

betalingstermijn is 60 dagen vanaf de factuurdatum (tenzij anders is 

vermeld in deze inkoopopdracht). De koper is uitsluitend 

verantwoordelijk voor belastingen die de koper krachtens de 

geldende wetgeving dient te betalen. Alle overige belastingen 

worden door de verkoper betaald. Op de factuur worden uitsluitend 

daadwerkelijk verzonden goederen en daadwerkelijk verrichte 

diensten in rekening gebracht. 
 
Toepasselijk recht: De geldigheid, interpretatie en uitvoering van 

deze inkoopopdracht worden beheerd door de wetten van het 

rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de koper is 

gevestigd, zonder dat rekening wordt  gehouden met  de  principes   

van  het conflictenrecht. De  in  deze  inkoopopdracht  

beschreven rechten en rechtsmiddelen  zijn niet exclusief  en 

gelden als aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen van 

de partijen waarin rechtens is voorzien. Indien een der partijen bij 

één dan wel meerdere gelegenheden geen gebruik maakt van een 

recht onder deze overeenkomst,  betekent dit niet dat wordt afgezien 

van het recht om het betreffende recht bij een andere gelegenheid te 

doen gelden. 
 
Nietigheden: Indien een bepaling van de inkoopopdracht onrechtmatig, 

nietig of afdwingbaar mocht blijken te zijn in welk opzicht dan ook in 

welk jurisdictie dan ook, dan zal dat de rechtmatigheid, geldigheid of 

afdwingbaarheid van de rest van die betreffende bepaling en de andere 

bepalingen uit de inkoopopdracht in de desbetreffende jurisdictie, of ieder 

ander jurisdictie, niet beïnvloeden of aantasten. 

 

Verzekering: De verkoper stemt ermee in verzekerd te zijn en te blijven 

voor de soorten verzekeringen, een bedrag en gedurende een periode 

zoals gebruikelijk is bij transacties van de in deze inkoopopdracht 

beschreven aard, teneinde alle verplichtingen van de verkoper onder deze 

inkoopopdracht te verzekeren. De koper behoudt zich het recht voor 

minimale verzekeringseisen te stellen. De verzekeringen die door de 

verkoper zijn aangegaan in lijn met zijn verzekeringsverplichting zullen 

primair gelden - zonder premievrij te zijn – ten opzichte van eventuele 

verzekeringen aangegaan door de koper. De verkoper zorgt dat de 

koper op dergelijke polissen als aanvullende verzekerde wordt 

aangeduid, indien van toepassing.. De verkoper doet, namens de 

verkoper zelf en indien toegestaan (bij toepasselijk recht of anderszins) 

namens de desbetreffende verzekeraar,  afstand van het recht tot 

subrogatie jegens koper onder  de  dekking  van  de  verzekering  die  

de verkoper in overeenstemming met deze inkoopopdracht in stand 

houdt. Voor de aanvang van de werkzaamheden op grond van de 

inkoopopdracht dient de verkoper een verzekeringscertificaat aan de 

koper te overhandigen waaruit de onder deze overeenkomst vereiste 

dekking blijkt. 
 
Veiligheid, gezondheid en milieu: Indien door de verkoper diensten ter 

plaatse worden geleverd, stemt de verkoper ermee in alle voor de locatie 

geldende regels en vereisten met betrekking tot de veiligheid, de 

gezondheid en het milieu, zoals gespecificeerd door de koper, in acht te 

nemen. Indien de verkoper dit nalaat, wordt dit beschouwd als niet-

nakoming  aan de zijde van de verkoper. Van Verkopers van chemische 

materialen wordt verwacht dat zij voldoen aan alle normen en praktijken  

(Product Stewardship), zoals opgenomen in de Responsible Care ® 

(www.responsiblecare.org), opgericht door de International Counsil of 

Chemical Associations. Verkopers die chemische materialen leveren 

worden geacht te voldoen aan de standaarden van Product Stewardship 

beginselen van Responsible Care® (www.responsiblecare.org) zoals 

vastgesteld door de International Council of Chemical Associations 

(ICCA). 
 
Rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden:  Deze inkoopopdracht kan 

geheel noch gedeeltelijk door de verkoper worden overgedragen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. 
 
Rendement:   De  koper  en  verkoper  komen  overeen  gezamenlijk   

doelstellingen   te formuleren gericht op het verbeteren van het 

rendement van goederen en/of diensten onder deze overeenkomst, 

gemeten naar hetzij (a) een verlaging van de prijs van dergelijke 

goederen en/of diensten hetzij (b) een verlaging van de fabricagekostprijs 

per eenheid van de producten van de koper. De koper en verkoper 

komen overeen dat, voor zover dergelijke maatstaven voor rendement 

worden verwezenlijkt, het doel zal zijn dat de koper gedurende de termijn 

van deze overeenkomst elk jaar voordeel behaalt in de vorm van een 

rendementswinst met dubbele cijfers, waarbij door de verkoper minimaal 

5% wordt gegarandeerd. 
 
 

http://www.responsiblecare.org/

