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1.

Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten waarbij Shin-Etsu
PVC B.V. (hierna “Verkoper”) producten (hierna “Product) verkoopt aan afnemers
(hierna “Koper”), alsmede op aanbiedingen en prijsopgaven van Verkoper. Op
andere overeenkomsten zijn deze verkoopvoorwaarden mutatis mutandis van
toepassing, voor zover ten aanzien daarvan van Verkoper geen andere voorwaarden
gelden. Verkoper verwerpt de inkoopvoorwaarden van de Koper indien en voor
zover Verkoper de toepasselijkheid ervan niet door uitdrukkelijke en schriftelijke
verwijzing ernaar heeft aanvaard.

1.2

Verkoper is te allen tijde gerechtigd door schriftelijke kennisgeving aan Koper haar
rechten en verplichtingen over te dragen aan een andere groepsmaatschappij. Onder
groepsmaatschappij wordt in deze Verkoopvoorwaarden verstaan een rechtspersoon
of vennootschap waarin Shin-Etsu Chemical Corporation Ltd. direct of indirect
tenminste voor 50% in het stemgerechtigde kapitaal deelneemt. Voor zover in deze
Verkoopvoorwaarden niet anders is bepaald is geen der partijen zonder schriftelijke
toestemming van de wederpartij gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

1.3

Eventuele wijzigingen van en aanvullingen op deze Verkoopvoorwaarden zijn slechts
geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.

Levering en Transport

2.1

Alle leveringen geschieden op de overeengekomen plaats. Leveringscondities zullen,
voor zover de overeenkomst geen afwijkende regelingen bevat, worden uitgelegd aan
de hand van de Incoterms, laatste uitgave.
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2.2

Indien de koopovereenkomsten voorzien in meer dan één levering/afname, zullen
deze leveringen/afnames, tenzij anders overeengekomen, gelijkmatig over de
contractsperiode

worden

verdeeld.

Indien

Koper,

Verkoper

verzoekt

de

overeengekomen hoeveelheid Product te verminderen en Verkoper instemt met een
dergelijke vermindering (zonder dat op Verkoper overigens een dergelijke
verplichting rust), zal de leveringsverplichting van Verkoper het maandelijks
gemiddelde van de door Koper van Verkoper gekochte hoeveelheid Product,
gemeten over de voorgaande drie (3) maanden, niet overstijgen

2.3

De metingen en wegingen volgens de bij Verkoper gebruikelijke methode zijn
bepalend.

2.4

Emballage kan aan de Koper in rekening worden gebracht en wordt slechts
teruggenomen voor zover daar bij Verkoper een specifieke regeling voor is.

2.5

Verkoper heeft het recht levering in een door Koper aangewezen ruimte (de
ontvangstapparatuur daaronder begrepen), die niet voldoet aan door haar te stellen
eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en de hierdoor ontstane schade aan
Koper in rekening te brengen. Koper staat ervoor in dat door haar genomineerde
transportmiddelen en de bemanning daarvan in alle opzichten beschikken over de
kwaliteiten voor een veilig vervoer van het Produkt naar de plaats van bestemming
en voldoen aan de eisen die, mede gezien de aard van het Produkt, door de bevoegde
overheidsinstanties of daarboven door Verkoper worden gesteld of verwacht.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Koper ter zake is Verkoper
gerechtigd op indien naar haar oordeel niet aan deze eisen is voldaan, de nominatie
of de belading van een genomineerd transportmiddel te weigeren, zelfs indien de
nominatie eerder door Verkoper was geaccepteerd. Verkoper is nimmer aansprakelijk
voor schade ontstaan door ontvangst in een ondeugdelijke ruimte of door
ondeugdelijk vervoer in door Koper genomineerde transportmiddelen. Koper
vrijwaart Verkoper tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
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2.6

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de koopovereenkomsten, geeft Koper
geen enkele garantie ten aanzien van het Product. Onverminderd het voorgaande,
geeft Verkoper derhalve geen enkele garantie ten aanzien van verkoopbaarheid of
geschiktheid van het Product voor een bepaalde toepassing. Koper doet afstand van
vorderingen uit hoofde van een (ontoereikend) gewicht of kwaliteit, of uit hoofde van
verlies of schade van het Product, tenzij Koper deze vorderingen schriftelijk bij
Verkoper indient binnen tien (10) dagen na levering van de Producten op de plaats
van bestemming. Elke andere vordering op grond van toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de koopovereenkomst, met uitzondering van een vordering uit
hoofde van non-betaling, dan wel niet-tijdige betaling, dient schriftelijk ingediend te
worden binnen één (1) jaar na de datum van verzending van het Product, dan wel na
de beoogde datum van levering indien de levering van de Producten waar de
vordering op is gebaseerd achterwege blijft.

2.7

Wanneer de koopovereenkomst voorziet in meer dan een levering/afname, zullen de
leveringen/afnamen, tenzij anders overeengekomen, gelijkmatig verdeeld over de
contractsperiode plaatsvinden. Indien Koper gedurende enige periode, waarvoor een
afname verplichting bestaat, een hoeveelheid Produkt afneemt die kleiner is dan de
afname verplichting van de Koper voor die periode, zal Verkoper, onverminderd
haar recht om nakoming/schadevergoeding te vragen, niet verplicht zijn de niet
afgenomen hoeveelheid Produkt na afloop van die periode te leveren. Blijft Verkoper
in gebreke voor enige periode de overeengekomen hoeveelheid Produkt te leveren
dan is Koper evenmin verplicht deze hoeveelheid Produkt nadien af te nemen.

2.8

Koper staat ervoor in dat de door haar of door Verkoper genomineerde
transportmiddelen kunnen worden beladen respectievelijk kunnen worden gelost
binnen de overeengekomen of - bij gebreke van een afspraak daarover – voor
moderne transportmiddelen en laad- en losinstallaties gebruikelijke belaadrespectievelijk lostijd en zal de schade vergoeden die Verkoper lijdt ten gevolge van
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een aan Koper of het door Koper genomineerde transportmiddel toe te rekenen
omstandigheid die verhindert dat belading respectievelijk lossing binnen die tijd
plaatsvindt.

3.

Belastingen

3.1

Indien door overheids- of andere bevoegde organen ten aanzien van het geleverde
(grondstoffen daaronder begrepen) of de omzet daarvan mocht worden overgegaan
tot het heffen, wijzigen of intrekken van belastingen, rechten, heffingen en/of andere
lasten, kan de Produktprijs dienovereenkomstig door Verkoper worden herzien.

3.2

Alle prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, exclusief belastingen en heffingen.
Betaling van de verschuldigde belastingen en heffingen zal gelijktijdig met de
betaling van de koopprijs geschieden. Indien, in tegenstelling tot de door de Koper
opgegeven bestemmingen, en ongeacht het feit of Koper daarvan een verwijt kan
worden gemaakt, de uiteindelijke bestemming van het Produkt in het land ligt van
waaruit de levering zal plaatsvinden, dan zal Koper op eerste verzoek van Verkoper
alsnog de daarmee verschuldigd geworden belasting en heffingen betalen.

4.

Betalingen

4.1

Betaling dient bij aflevering of binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder
schuldvergelijking of aftrek van korting te geschieden in de valuta en op de wijze als
overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal Koper over de periode dat
betaling achterwege blijft, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn
vereist, aan Verkoper over het onbetaalde bedrag de wettelijk rente verschuldigd zijn,
onverminderd

het

recht

van

de

Verkoper

nakoming

en/of

volledige

schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen en
onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 van deze Verkoopvoorwaarden. Alle kosten
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van betaling, verschaffing van zekerheid daarvoor of invordering daarvan komen
voor rekening van de Koper.

4.2

Indien er naar het oordeel van Verkoper reden is te vrezen dat Koper haar
verplichtingen jegens Verkoper niet zal nakomen, is Verkoper - ongeacht hetgeen
omtrent betaling en het stellen van zekerheid is overeengekomen – gerechtigd om
betaling vooraf of (aanvullende) zekerheid te verlangen en de levering op te schorten
totdat betaling of adequate zekerheid is verkregen. Indien Koper haar verplichtingen
geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig nakomt of nalaat daarvoor adequate zekerheid
te stellen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige waarschuwing of sommatie zal zijn vereist door schriftelijke
opzegging met onmiddellijke ingang of tegen een daarin vermelde dag te ontbinden
of te doen eindigen, een en ander onverminderd het recht van de Verkoper nakoming
en/of schadevergoeding te verlangen.

5.

Eigendomsvoorbehoud

5.1

Verkoper behoudt zich de eigendom van het Produkt voor totdat Verkoper volledige
betaling plus eventuele schadevergoeding wegens tekortkoming van de Koper
(inclusief rente en boete) voor het krachtens overeenkomst geleverde of te leveren
Produkt zal hebben verkregen. Indien er een cognossement of vergelijkbaar
ladingsdocument wordt uitgenomen, wordt Koper geacht dit voor Verkoper te
houden zolang betaling als eerder bedoeld niet heeft plaatsgevonden. Niettemin zijn
alle risico’s met betrekking tot het geleverde vanaf het tijdstip van levering voor
Koper. Desgewenst en op eerste verzoek van Verkoper zal Koper schriftelijk
verklaren dat hij het niet betaalde Produkt houdt voor Verkoper.

6.

Aansprakelijkheid
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6.1

Ingeval Verkoper haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en
hiervoor aansprakelijk is, heeft Koper recht op schadevergoeding en wel tot ten
hoogste het factuurbedrag van de betreffende levering. Indien het Produkt niet aan de
overeengekomen specificatie voldoet heeft Verkoper het recht om, in afwijking van
het vorenstaande, vervangend Product ter beschikking van de Koper te stellen.
Verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. De
aansprakelijkheid van Verkoper wegens niet behoorlijke nakoming vervalt door
ingebruikname of verwerking van het Produkt. Verkoper aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor onjuistheid van enige door haar gegeven inlichtingen en
adviezen met betrekking tot mogelijke aanwendingen van het Product. Koper zal
Verkoper vrijwaren en schadeloosstellen voor claims die het resultaat zijn van het
gebruik van het Product in productieprocessen, in combinatie met andere stoffen, of
op ander wijze. Koper verklaart aan Verkoper dat zij bij de selectie en het gebruik van
het Product gebruik heeft gemaakt van haar eigen onafhankelijke bekwaamheid en
expertise en dat zij bekwaamheid bezit in de hantering, opslag, transport,
behandeling, gebruik en verwijdering van het Product. Beperkingen respectievelijk
uitsluitingen van aansprakelijkheid worden onherroepelijk mede bedongen en
aanvaard ten behoeve van diegenen die door Verkoper bij de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld.

7.

Overmacht

7.1

Geen der partijen is aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen
van haar verplichtingen indien, voor zover en voor zolang de nakoming geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd of verhinderd door
overmacht. Onder overmacht wordt begrepen een niet toerekenbare tekortkoming,
welke niet voor rekening van de schuldenaar komt omdat zij niet te wijten is aan zijn
schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet
voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend,
begrepen:
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-

natuurgeweld, oorlog, rellen, vuur, explosies, of mechanische defecten;

-

de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-,
plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon, dat (die) te kennen
geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;

-

verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot winning,
produktie en/of aanvoer (waaronder valt verlenging van aanvoerlijnen) en/of
invoer van grond- en hulpstoffen voor het Produkt en/of met betrekking tot de
fabricage van het Produkt en/of het vervoer daarvan van de plaats levering
(onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven);

-

omstandigheden die Verkoper niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet
heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Verkoper, waren
die omstandigheden haar bekend geweest, de overeenkomst tot levering niet of
slechts op gewijzigde condities zou hebben aangegaan.

-

7.2

staking, stakingsdreiging of andere stakingsconflicten

De verplichting tot tijdige betaling van een geldsom of het stellen van zekerheid kan
nimmer met een beroep op overmacht terzijde worden geschoven.

7.3

De partij wiens verplichtingen als gevolg van overmacht niet volledig kunnen
worden nagekomen zal de andere partij zo spoedig mogelijk van het ontstaan van de
overmacht opleverende feiten en omstandigheden op de hoogte stellen en daarbij
mededelen in hoeverre zij de leveringen respectievelijk afnamen kan continueren.
Verkoper zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij andere leveranciers te
dekken. Indien het nog beschikbare Produkt onvoldoende is om alle afnemers
volledig te beleveren, is Verkoper gerechtigd het beschikbare Produkt tussen haar
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vaste afnemers te verdelen op een wijze als door Verkoper in redelijkheid te bepalen.
Het zal Koper, in bovenbedoeld geval, vrijstaan door Verkoper niet geleverde
hoeveelheden door andere leveranciers te betrekken. In dat geval zal Koper - voor
zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet onaanvaardbaar zou zijn – zich onthouden van het aangaan van
langlopende verplichtingen jegens die leveranciers, en op aanzegging van Verkoper
dat deze haar verplichting kan hervatten.

7.4

Hoeveelheden die - in strijd met contractuele afspraken – als gevolg van overmacht
niet door Verkoper aan Koper worden geleverd respectievelijk door Koper van
Verkoper worden afgenomen zullen in mindering worden gebracht op de contactueel
te leveren respectievelijk af te nemen hoeveelheden.

8.

Uitstel of nalaten

8.1

Uitstel of nalaten om bij een of meer gelegenheden strikte nakoming te verlangen van
contractuele verplichtingen, of enig recht of voorrecht uit te oefenen, zal nimmer
worden beschouwd als afstand voor de toekomst van het recht op nakoming of van
zodanige rechten of voorrechten tenzij de afstand voor de toekomst schriftelijk en
uitdrukkelijk is geschied.

9.

BTW

9.1

Indien de levering als een met 0% belaste intra-communautaire transactie (in de zin
van art. 28 quater sub A van EEG richtlijn 91/680 van de Europese Raad) wordt
aangemerkt, dient Koper - indien de Koper het vervoer regelt – aan Verkoper tijdig
voor het moment van levering schriftelijk te bevestigen welk BTW nummer hij voor
iedere transactie afzonderlijk gebruikt en dat het produkt door of namens hem naar
een andere EG lidstaat wordt vervoerd. Indien Verkoper in bovenstaand beschreven
geval voldoende vertrouwen in verkrijging van de bewijslast heeft en als gevolg
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daarvan met 0% BTW factureert overhandigt Koper aan Verkoper zo spoedig
mogelijk documenten waaruit blijkt dat het Produkt daadwerkelijk naar een andere
EG staat is vervoerd. Koper is aansprakelijk voor door Verkoper af te dragen BTW,
verhogingen en boetes indien genoemde documenten niet tijdig door Verkoper
worden ontvangen. Indien het BTW nummer niet tijdig bij de fiscale autoriteiten kan
worden geverifieerd, of indien bij verificatie van de fiscale autoriteiten blijkt dat het
BTW nummer niet gebruikt kan worden, wordt de levering geacht een binnenlandse
levering te zijn en wordt dienovereenkomstig BTW in rekening gebracht. Indien
Verkoper het vervoer regelt en het bewijsmateriaal dat het produkt de EG staat van
vertrek heeft verlaten door de fiscus als niet afdoende wordt verklaard zal Koper een
uiterste inspanning verrichten om het bewijs alsnog geldend te maken.

10.

Accijns

10.1

Verkoper zal - wanneer daar naar het oordeel van de Verkoper in redelijkheid aan te
voldoen is – op verzoek van Koper voor accijnsgoederen een geleidedocument (AGD)
opmaken voor het vervoer van de goederen naar een door Koper aangegeven
entrepot, danwel een geregistreerd of niet geregistreerd bedrijf. Koper is verplicht
schriftelijk vóór het opmaken van het geleidedocument aan Verkoper bekend te
maken de naam en handtekening van de geautoriseerde persoon of personen die
bevoegd zijn op voor ontvangst van de goederen te tekenen alsmede het betreffende
accijnsnummer.

10.2

Koper is in geval van een FOB/FCA levering aansprakelijk voor alle belastingen,
heffingen verhogingen en boetes die het gevolg zijn van overtredingen of
onregelmatigheden tijdens het vervoer of tekorten bij de ontvangst van goederen
door de geadresseerde van het geleidedocument.

10.3

Koper is in geval van een CIF/CFR levering aansprakelijk voor alle belastingen,
verhogingen en boetes die het gevolg zijn van tekorten bij ontvangst van de goederen
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door de geadresseerde van het geleidedocument. Verder is Koper verplicht het
terugzendingsexemplaar van het geleidedocument binnen 14 dagen na de datum van
het geleidedocument, getekend door de daartoe bevoegde persoon aan Verkoper te
retourneren.

11.

Taal

11.1

In geval van strijd tussen de Nederlandstalige en een anderstalige uitgave van deze
Verkoopsvoorwaarden is de Nederlandstalige uitgave doorslaggevend.

12.

Toepasselijk recht en competente rechter

12.1

De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht met uitsluiting van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten d.d. 11
april 1980. Geschillen verband houdende met de overeenkomst zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
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