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Algemene Voorwaarden voor 

(i) de Vervaardiging, Levering en Installatie van 
Investeringsgoederen  

en 

(ii) de Aankoop van Non-Productie Materialen en Diensten 
voor Belgische Installaties 

 

I. Toepasbaarheid en Reikwijdte 

1.1 Kautex Textron Benelux ("KAUTEX") 

(i) bestelt de vervaardiging, levering en installatie van toestellen, apparatuur, 

instrumenten enz. voor de productie van auto-onderdelen 

("Investeringsgoederen") van, en 

(ii) koopt al zijn roerende activa voor niet-productiedoeleinden ("Deliverables") 

en verbonden diensten alsook andere arbeids- of dienstprestaties van 

de contractant of verkoper (hierna uniform "de Contractant" genoemd) onder de 

volgende algemene voorwaarden ("AV"). De vervaardiging, levering en installatie van 

de Investeringsgoederen alsook de andere diensten die hierboven vermeld zijn, worden 

"Diensten" genoemd. 

Deze AV zijn niet van toepassing op de aankoop van productiematerialen voor de 

levering van onderdelen naar KAUTEX- klanten. 

1.2 De algemene voorwaarden of algemene voorwaarden voor verkoop en levering of 

andere afwijkende voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing tenzij 

KAUTEX ze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Na aanvaarding van de bestelling 

van KAUTEX door de Contractant, maar niet later dan bij het begin van de uitvoering 

van de bestelling, erkent de Contractant de exclusieve toepassing van deze AV. Deze 

AV zijn ook toepasbaar in alle gevallen waar KAUTEX de leveringen van de Contractant 

heeft aanvaard zonder zich te verzetten tegen algemene voorwaarden van de 

Contractant die afwijken van deze AV (ongeacht of KAUTEX al dan niet op de hoogte 

is van zulke voorwaarden). KAUTEX verzet zich uitdrukkelijk tegen alle verwijzingen 

of mededelingen door de Contractant betreffende de toepassing van zijn algemene 
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voorwaarden of algemene voorwaarden voor verkoop en levering (bv. in offertes) of 

andere afwijkende voorwaarden die in elk geval niet opgenomen moeten worden 

geacht. Deze AV zullen ook van toepassing zijn op alle toekomstige transacties van 

KAUTEX met de Contractant. 

1.3 Naast deze AV is elk ander schriftelijk gesloten contract tussen de Partijen, bv. 

kaderovereenkomsten enz. van toepassing. 

1.4 Voorts is de bijlage voor Investeringsgoederen (Ariba Bijlage), inclusief 

toepasselijke documenten daarvan, elk in de versie verzonden naar de Contractant na 

het afsluiten van het contract, van toepassing op de vervaardiging, levering en 

installatie van Investeringsgoederen. 

1.5 Bepalingen inbegrepen onder Deel II. (Algemeen Deel) zijn van toepassing op 

zowel Investeringsgoederen als Deliverables en Diensten. Bepalingen onder 

Deel III. (Investeringsgoederen) zijn exclusief van toepassing op 

Investeringsgoederen en verbonden Diensten. 

II. Algemeen deel 

2. Afsluiten van een Contract, Contractuele bestanddelen 

2.1 Als KAUTEX vragen voorlegt aan de Contractant betreffende Deliverables, 

Investeringsgoederen en/of zijn Diensten en de voorwaarden van zijn betrokken 

levering of uitvoering of als KAUTEX offerteaanvragen indient, is KAUTEX op geen 

enkele wijze wettelijk gebonden door één van deze.  

2.2 Afsluiten van een Contract voor Investeringsgoederen: 

2.2.1 Een bestelling geplaatst door KAUTEX vormt een aanbod om een contract af te sluiten 

met de Contractant omtrent de vervaardiging, levering en installatie (indien nodig) van 

de Investeringsgoederen. 

De verplichting van de Contractant om de Investeringsgoederen te vervaardigen, te 

leveren en te installeren (indien nodig) ontstaat na 

(i) ontvangst, door de Contractant, van KAUTEX' schriftelijke bestelling, en 
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(ii) schriftelijke aanvaarding, door de Contractant, van de bestelling onder de vorm 

van een bestellingsbevestiging, die door KAUTEX moet worden ontvangen 

binnen drie (3) weken na ontvangst van de bestelling. 

Nadat deze termijn verstreken is, zal KAUTEX niet gebonden zijn door het aanbod een 

contract af te sluiten. Een bestellingsbevestiging die later ontvangen wordt of die 

afwijkt van de bestelling zal beschouwd worden als een nieuw aanbod en moet 

schriftelijk aanvaard worden door KAUTEX om geldig te zijn. Het stilzwijgen van 

KAUTEX maakt geenszins een aanvaarding van een afwijkende bestellingsbevestiging 

uit. 

2.2.2 De volgende documenten vormen een integraal deel van het contract en zullen in de 

volgende volgorde van toepassing zijn(ook in geval van discrepanties tussen deze 

documenten): 

(i) de bestelling samen met de bestellingsbevestiging, 

(ii) het bijzonder specificatieblad voor de Investeringsgoederen, dat bij de 

bestelling gevoegd is, 

(iii) de werktekeningen, 

(iv) de algemene specificatiebladen, genoemd in de bestelling, zoals van kracht 

op het moment van het afsluiten van het contract. KAUTEX legt deze 

documenten te allen tijde voor aan de Contractant op zijn verzoek, 

(v) deze AV, 

(vi) Ariba Appendix, en 

(vii) het technisch deel van het aanbod van de Contractant. 

2.3 Afsluiten van een Contract voor Deliverables en andere Diensten 

De bestellingen van KAUTEX vormen de aanvaarding door KAUTEX van een 

voorafgaand bindend aanbod van de Contractant. 

2.4 Enkel schriftelijke bestellingen zijn bindend voor KAUTEX. Niettemin wordt geen 

handtekening van KAUTEX vereist. Een bestelling wordt geacht schriftelijk opgesteld 
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te zijn als zij, minstens, ge-e-maild is geweest of overgedragen via elektronische 

gegevensoverdracht en/of elektronische bestelsystemen (bv. Ariba). 

2.5 Mondelinge bestellingen of bestellingen per telefoon (inclusief Instant Messaging of 

SMS) zijn niet bindend en brengen geen contractuele relatie tot stand. Elke 

mondelinge afspraak/contract moet schriftelijk door KAUTEX bevestigd worden 

vanuit de KAUTEX ERP systemen. Evenzo moeten alle wijzigingen, aanpassingen, 

alsook nevenafspraken schriftelijk gemaakt worden om rechtsgeldig te zijn.  

3. Algemene verplichtingen van de Contractant tijdens de uitvoering van de 

Dienst 

3.1 De Contractant verzekert dat werknemers en/of Subcontractanten door hem 

tewerkgesteld ("Contractant-Personeel") de interne regelingen van KAUTEX 

naleven indien en voor zover ze op de locatie van KAUTEX zijn (bv. het 

Veiligheidsbeleid van de Contractant, de Richtlijn over Derde bedrijf Coördinatie of 

andere vergelijkbare documenten); de interne regelingen worden aan Contractant 

overgelegd op aanvraag. 

3.2 KAUTEX heeft het recht om de verwijdering te vereisen van een lid van het 

Contractant-Personeel als er redelijke twijfel bestaat betreffende diens 

beroepsbekwaamheid en/of verantwoordelijkheid. In dat geval verwijdert Contractant 

onmiddellijk het betrokken personeelslid en vervangt dat door een ander(e) 

personeelslid of Subcontractant mits dit in het belang van een deugdelijke uitvoering 

van het contract vereist is. 

3.3 Met het oog op de uitvoering en de kwaliteit van de door de Contractant uit te voeren 

Diensten, moet de Contractant een door ISO 9001:2015 gecertificeerd 

kwaliteitsbeheerssysteem toepassen. Op verzoek van de Contractant kan tussen de 

Partijen een alternatief kwaliteitsbeheerssysteem worden overeengekomen dat ten 

minste gelijkwaardig moet zijn aan het door ISO 9001:2015 gecertificeerde systeem. 

Op verzoek van KAUTEX controleert de Contractant of aan de betrokken vereisten is 

voldaan. De Contractant zal alleen Subcontractanten aanstellen die een gelijkwaardig 

kwaliteitsbeheerssysteem toepassen. 

4. Leverings-/uitvoeringsdata en -termijnen 
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4.1 De Contractant moet voldoen aan de bindende leverings-/uitvoeringsdata en –

termijnen die zijn vermeld in de betrokken bestelling. 

4.2 De overeengekomen data voor de vervaardiging, levering en installatie van de 

investeringsgoederen moeten worden nageleefd indien de investeringsgoederen op het 

overeengekomen tijdstip ter aanvaarding door KAUTEX of een door KAUTEX 

aangestelde derde Partij beschikbaar zijn. Daarnaast zal de Contractant voorafgaand 

aan KAUTEX de schriftelijke documentatie in verband met de investeringsgoederen 

verstrekken (bv. schema's, handleidingen en installatie-instructies). 

De overeengekomen data voor de levering of uitvoering van Deliverables en andere 

diensten moeten worden nageleefd indien de Deliverables of diensten op het 

afgesproken tijdstip aankomen op het leveringsadres (zie 6.1 en 6.2) of overgedragen 

zijn. 

4.3 Ingeval de overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen en –data niet worden na 

geleefd, is KAUTEX gerechtigd na het verstrijken van een redelijke respijtperiode de 

bestelling of het contract schriftelijk op te zeggen. Voorts moet de Contractant 

KAUTEX schadeloos stellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

4.4 KAUTEX hoeft vroegtijdige, de overeengekomen hoeveelheid overschrijdende of 

gedeeltelijke leveringen die niet zijn overeengekomen, niet te aanvaarden. De 

Contractant draagt het risico van het verloren gaan van de voor de leveringsdatum 

geleverde Deliverables. KAUTEX is gerechtigd om niet overeengekomen leveringen op 

kosten van de Contractant terug te sturen; de Contractant draagt de kosten van het 

verpakken, verwerken en vervoer. KAUTEX is gerechtigd alle Deliverables die voor de 

in 4.1 vermelde leveringsdata of bovenop de overeengekomen leveringen geleverd zijn 

op risico en kosten van de Contractant tot de toepasselijke leveringsdatum op te slaan. 

Indien KAUTEX op deze basis vroegtijdige of de overeengekomen hoeveelheid 

overschrijdende leveringen aanvaardt, hoeft KAUTEX niet vroeger te betalen dan 

KAUTEX had moeten betalen indien de leveringen op de geplande datum waren 

verricht. Hetzelfde geldt – voor zover van toepassing – voor de vroegtijdige uitvoering 

van diensten door de Contractor. 

4.5 Mocht de Contractant verwachten de leverings-/uitvoeringsdatum niet te kunnen 

naleven, dan moet hij KAUTEX daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte 

stellen, onder vermelding van de reden en het verwachte uitstel.  
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5. Overmacht 

5.1 Verstoringen in de contractuele relatie of de leverings/uitvoeringsrelatie als gevolg van 

onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenissen die zich aan de controle en de 

verantwoordelijkheid van de betrokken Partij onttrekken zoals overmacht, 

arbeidsgeschillen (staking en lock-out), oorlog, onrust, terroristische aanslagen of 

natuurrampen stellen de Partijen vrij van de uitvoering van hun verplichtingen voor 

de duur van de verstoring en voor een redelijke periode daarna en wat de omvang van 

de betrokken verplichtingen betreft. 

5.2 Indien het eind van de verstoring niet voorzienbaar is of indien de verstoring of de 

effecten ervan langer dan twee (2) opeenvolgende maanden duren, heeft elke Partij het 

recht de betrokken bestelling (of de nog niet uitgevoerde delen ervan) zonder 

opzegtermijn op te zeggen of te beëindigen. 

6. Levering, verpakking, overdracht van risico 

6.1 Levering (inclusief de overdracht van risico) wordt beheerst door de commerciële 

bepalingen in de bestelling  (met name Incoterms) de plaats van ontvangst of ophaling 

(het leveringsadres). Indien de Partijen geen leveringsvoorwaarden overeenkomen, 

geschiedt, ter vermijding van twijfel, levering DAP (Incoterm 2010) aan het vermelde 

leveringsadres. 

Het risico van accidenteel verloren gaan of accidentele verslechtering van het 

investeringsgoed wordt te allen tijde overgedragen op het moment van definitieve 

aanvaarding (zie 21). 

6.2 Diensten worden uitgevoerd op het in de bestelling vermelde adres (leveringsadres). 

6.3 Alle Deliverables moeten deugdelijk verpakt, geëtiketteerd en verzonden worden 

overeenkomstig de in de sector gebruikelijke zorgvuldigheid. 

Met betrekking tot de Investeringsgoederen, mag KAUTEX het type verpakking en 

levering bepalen. Indien KAUTEX het type verpakking en levering niet bepaalt, kiest 

de Contractant het type verpakking en levering die bij uitstek geschikt en gepast zijn 

voor de investeringsgoederen. 

In geval van een verwijtbare niet-naleving van deze verplichting worden alle ontstane 

kosten, zoals vervanging van de beschadigde Investeringsgoederen of Deliverables, 
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bijkomende vracht, verwijdering en dergelijke gedragen door de Contractant. Op 

verzoek van KAUTEX neemt de Contractant alle verpakking kosteloos terug. 

6.4 Op de dag van verzending van de levering, wordt een verzendingsbericht met het 

nummer van de contract/de bestelling en de precieze beschrijving van de Deliverables 

of Investeringsgoederen aan KAUTEX gezonden. Een leveringsnota in tweevoud met 

het nummer van de contract/de bestelling en het nummer van de Contractant wordt 

aan de zending gehecht. Zo niet, dan heeft KAUTEX het recht op kosten van de 

Contractant aanvaarding van de levering te weigeren. 

7. Prijzen, betalingsvoorwaarden, borg in geval van voorschot van KAUTEX 

7.1 De bindende prijzen en betalingsvoorwaarden zijn vermeld in de betrokken bestelling. 

Prijzen zijn vaste prijzen en vormen de totale prijs voor het vervaardigen en leveren 

van de Deliverables en het uitvoeren van de Diensten; wat de Investeringsgoederen 

betreft, omvat de prijs met name de kosten van het vervaardigen, de voorlopige 

aanvaarding, de levering, de installatie, de ingebruikneming en de definitieve 

aanvaarding van de goederen. De prijs omvat voorts de levering op het leveringsadres 

alsmede de verpakking, de vracht, de verzekering en soortgelijke kosten, mits de 

Partijen in de bestelling geen andere regeling zijn overeengekomen. De wettelijke BTW 

maakt geen deel uit van de prijs, wordt afzonderlijk in rekening gebracht en wordt 

afzonderlijk op de factuur vermeld. 

7.2 De facturen van de Contractant zijn gesteld in de munteenheid die in de bestelling is 

vermeld; KAUTEX betaalt overeenkomstig dit voorschrift. 

7.3 KAUTEX betaalt het gefactureerde bedrag binnen 45 kalenderdagen per 

bankoverschrijving, mits de Partijen geen andere betalingsvoorwaarden zijn 

overeengekomen. Afwikkelingsregelingen voor het verrekenen van betaalbare 

rekeningen (debiteer/crediteermethode) zijn alleen van toepassing indien zij door de 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De betalingstermijnen gaan in op de datum 

van de ontvangst van een geldige factuur of, indien deze datum later valt, de volledige 

levering van de Deliverables aan KAUTEX of de uitvoering van de Diensten op de 

locatie van KAUTEX of de aanvaarding van de Investeringsgoederen of de gedeeltelijke 

uitvoering, die geldt voor de betrokken facturering en de verstrekking van de 

overeengekomen documenten. Indien de betalingsdatum valt in een weekeinde of een 

vrije dag, wordt de betaling de volgende dag verricht. De kosten van internationale 

betalingstransacties worden gedragen door de Contractant. 
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7.4 Bij de volledige betaling van de aankoopprijs, gaat de eigendom van de Deliverables of 

de betrokken Investeringsgoederen over op KAUTEX. Elke verlenging of uitbreiding 

van de eigendom van de Deliverables of de Investeringsgoederen door de Contractant 

is daarmee uitgesloten. 

7.5 De Contractant heeft zonder schriftelijke instemming van KAUTEX niet het recht zijn 

vorderingen in het kader van zijn leveringsrelatie met KAUTEX over te dragen of door 

derden te doen innen. 

7.6 Verrekening van vorderingen van de Contractant op KAUTEX is alleen toegestaan in 

geval van onbetwiste of definitief toegewezen vorderingen.  

De Contractant mag zijn retentierecht ten opzichte van KAUTEX alleen gebruiken 

indien de tegenvordering van de Contractant waarop hij zijn retentierecht baseert, is 

ontleend aan hetzelfde contract en niet onbetwist is of definitief toegewezen. 

7.7 De Contractant verstrekt een borg voor door KAUTEX te betalen voorschotten in de 

vorm van een direct afdwingbare garantie die door een Europese bank is afgegeven en 

voor KAUTEX aanvaardbaar is. Voorafgaand aan de verstrekking van een dergelijke 

bankgarantie is KAUTEX niet verplicht voorschotten te betalen. De kosten voor de 

afgifte van de bankgarantie worden gedragen door de Contractant. 

8. Kennisgeving van gebrek bij de levering van Deliverables 

Bij ontvangst controleert KAUTEX de door de Contractant geleverde Deliverables op 

gebreken of afwijkingen in kwaliteit voor zover en zodra dit past in een deugdelijke 

bedrijfsvoering. KAUTEX zal de Contractant zonder onnodige vertraging en uiterlijk 

binnen twee weken na de ontdekking op de hoogte stellen van eventuele tijdens deze 

controle ontdekte manifeste gebreken; van verborgen gebreken wordt zonder 

onnodige vertraging na hun ontdekking kennis gegeven. Dit geldt niet voor 

Investeringsgoederen; deze worden aanvaard (zie 21). 

9. Garantie 

9.1 De Deliverables/Diensten of de Investeringsgoederen zijn van de overeengekomen 

kwaliteit; die kwaliteit wordt bepaald door de betrokken afspraken tussen de Partijen. 

De Contractant zal de Deliverables/Diensten of de Investeringsgoederen vrij van 

kwaliteits- en eigendomsgebreken leveren/uitvoeren of vervaardigen en de 

Investeringsgoederen overeenkomstig aan KAUTEX ter aanvaarding overdragen. 
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Voorts garandeert de Contractant dat de Deliverables geschikt zijn voor de doeleinden 

waarvoor zij zijn gekocht, mits de Contractant van die doeleinden op de hoogte is. 

Voorts stroken de Deliverables/Diensten of Investeringsgoederen met de jongste stand 

van de wetenschap of technologie en alle wettelijke bepalingen, met name met alle 

veiligheidsvoorschriften, inclusief alle toepasselijke EU-richtlijnen, zoals omgezet in 

de toepasselijke wetgeving. 

9.2 Indien de Contractant zijn verplichtingen ingevolge punt 9.1. schendt,  zijn de 

wettelijke bepalingen van toepassing op de rechten van KAUTEX (met name de 

rechten op latere uitvoering, ontbinding, prijsverlaging, schadevordering of 

terugbetaling van kosten en vervangende uitvoering) en de toepasselijke 

verjaringstermijn. 

9.3 Voor bestelde Deliverables  geldt het volgende: indien de latere uitvoering mislukt of 

geen redelijke oplossing voor KAUTEX biedt of indien de Contractor niet zonder 

onnodige vertraging met de latere uitvoering begint, mag KAUTEX, onverminderd 

enige vordering waartoe KAUTEX overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 

gerechtigd is, de betrokken bestelling zonder opzegtermijn annuleren en de 

Deliverables op risico en kosten van de Contractant aan de Contractant terugzenden. 

9.4 In de grootste volgens de toepasselijke wetgeving toegestane mate, mag KAUTEX in de 

onder punt 9.3 genoemde gevallen en in andere dringende gevallen, met name ter 

voorkoming van onmiddellijk gevaar of grotere schade, en indien het niet mogelijk is 

de Contractant  van het defect op de hoogte te stellen en tijd – hoe weinig ook - voor 

het herstellen van het gebrek vrij te maken, het gebrek zelf herstellen of door een derde 

laten herstellen. Wat de werkzaamheden betreft, kan KAUTEX  ingevolge artikel 1144 

van het Belgisch Burgerlijk Wetboek gemachtigd zijn het gebrek zelf te herstellen en 

vergoeding van de nodige uitgaven te eisen in geval van een defect. 

10. Productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid 

10.1 Voor zover de Contractant verantwoordelijk is voor een gebrek in een product, moet 

de Contractant schadevergoeding betalen en/of  KAUTEX schadeloos stellen voor alle 

vorderingen van derden, mits de oorzaak van de vordering onder de controle en de 

organisatie van de Contractant valt en de Contractant zelf jegens derden aansprakelijk 

is. 
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10.2 Ingeval de Contractant diensten/werkzaamheden/installatiediensten (Werken) op een 

KAUTEX-locatie uitvoert, moet de Contractant gedurende die Werken alle vereiste 

voorzorgsmaatregelen nemen om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. 

De Contractant zal KAUTEX compenseren en schadeloos stellen voor alle door de 

Contractant tijdens de werkzaamheden op de locatie veroorzaakte schade, tenzij de 

Contractant daarvoor geen schuld draagt. De Contractant zorgt ervoor dat zijn 

Subcontractanten de zelfde verplichtingen hebben. 

11. Vertrouwelijkheid 

Tenzij de Partijen geen afzonderlijk vertrouwelijkheidsakkoord zijn overeengekomen, 

geldt het volgende: 

11.1 De Partijen zullen alle rechtstreeks of onrechtstreeks van de andere Partij ontvangen 

vertrouwelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. Bestellingen en alle daarmee 

verband houdende commerciële en technische bijzonderheden moeten als 

vertrouwelijke informatie worden behandeld. Met name moeten alle illustraties, 

tekeningen, monsters en dergelijke geheim worden gehouden. Vertrouwelijke 

informatie mag alleen in het kader van bedrijfsvereisten worden gereproduceerd of 

openbaar gemaakt. Dergelijke informatie mag alleen na voorafgaande schriftelijke 

toestemming aan derden openbaar worden gemaakt. 

11.2 Bovenstaande verplichtingen gelden niet voor vertrouwelijke informatie waarvan de 

ontvangende Partij kan bewijzen dat zij 

(i) zich reeds in de openbare ruimte bevond ten tijde van de openbaarmaking of daarna 

in de openbare ruimte is gekomen zonder dat de ontvangende Partij daarvoor schuld 

draagt, 

(ii) reeds in haar bezit was ten tijde van de openbaarmaking,  

(iii) aan haar was verstrekt door een derde die niet van de ontvangende Partij verlangde 

dat zij vertrouwelijkheid zou bewaren en de vertrouwelijke informatie niet zou 

gebruiken, mits die derde de informatie niet rechtstreeks of onrechtstreeks van de 

andere Partij ontving, 

(iv) volgens wettelijke voorschriften aan de autoriteiten openbaar moet worden 

gemaakt. 
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11.3 De Contractant stemt ermee in Subcontractanten te verplichten te voldoen aan niet-

openbaarmakingsverplichtingen van dezelfde draagwijdte. De Contractant mag door 

KAUTEX aan hem openbaar gemaakte vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor 

een ander doel dan waarvoor zij is bedoeld. 

11.4 Na de beëindiging van het contract geldt de vertrouwelijkheidsverplichting nog voor 

een periode van vijf (5) jaar. De Contractant stemt ermee in bij de beëindiging van het 

contract alle ontvangen vertrouwelijke informatie aan KAUTEX terug te geven, mits 

die informatie in tastbare vorm bestaat of is bewaard op een elektronisch 

opslagmedium. Op verzoek van KAUTEX moet de Contractant schriftelijk aan 

KAUTEX bevestigen dat aan de in de twee vorige zinnen neergelegde verplichtingen is 

voldaan.  

12. Slotbepalingen 

12.1 De Contractant mag de rechten of plichten in het kader van het contract gedeeltelijk 

noch geheel zonder voorafgaande schriftelijke instemming van KAUTEX overdragen. 

De Contractant mag geen derden (bijvoorbeeld Subcontractanten) zonder 

voorafgaande schriftelijke instemming van KAUTEX aanstellen voor het geheel of 

gedeeltelijk uitvoeren van de bestelling of het contract.  

12.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van het contract en/of deze Algemene Voorwaarden 

alsmede van eventuele Subcontractenn zijn alleen geldig indien zij op schrift zijn 

gesteld. Dit geldt ook voor een wijziging van dit voorschrift tot opschriftstelling.  

12.3 Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of 

onafdwingbaar blijken, dan wordt zij geacht gewijzigd of beperkt te zijn in de mate die 

nodig is om haar geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke 

wijziging of beperking niet mogelijk is, doet de ongeldigheid van een of meer 

bepalingen geen afbreuk aan de geldigheid van de resterende bepalingen van deze 

algemene voorwaarden of de geldigheid van het contract.  

13. Toepasselijke wetgeving, jurisdictie, plaats van uitvoering 

13.1 De rechtbanken in Hasselt, België, hebben de exclusieve bevoegdheid voor alle 

geschillen die uit de Contract voortvloeien. KAUTEX heeft het recht om voor elke 

andere rechtbank een procedure tegen de Contractant in te stellen of anderszins van 
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de rechtbanken gebruik te maken teneinde een vordering tegen de Contractant in te 

stellen. 

13.2 De contractuele betrekkingen tussen KAUTEX en de Contractant vallen onder het 

Belgische recht met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties 

inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken . 

13.3 Alle verplichtingen in het kader van een contract worden uitgevoerd op een locatie van 

KAUTEX waaraan de Deliverables worden geleverd of de Diensten worden verleend 

als vermeld in de bestelling.  

III. Investeringsgoederen 

Onderstaande bepalingen gelden uitsluitend voor Investeringsgoederen en de 

daarmee verband houdende Diensten. 

14. Veranderingen en wijzigingen in het Contract 

14.1 KAUTEX mag te allen tijde tot de aanvaarding, rekening houdend met de belangen van 

de Contractant, verlangen dat veranderingen en wijzigingen in de bestelde 

Investeringsgoederen of Diensten worden aangebracht. Onmiddellijk na ontvangst van 

het verzoek van KAUTEX om veranderingen en /of wijzigingen legt de Contractant een 

offerte met betrekking tot de resulterende kosten (die zowel hoger als lager kunnen 

zijn) voor, alsmede informatie over veranderingen in de termijnen en de effecten van 

de veranderingen op het functioneren en de kwaliteit van de Investeringsgoederen of 

Diensten. De Contractant moet de kosten van de door KAUTEX gevraagde 

veranderingen/wijzigingen zo laag mogelijk houden. 

14.2 De Contractant zal de verzochte veranderingen en/of wijzigingen uitvoeren zodra de 

Partijen een akkoord hebben bereikt over een eventuele verhoging of verlaging van de 

kosten, veranderingen in de termijnen en de effecten van de veranderingen en/of 

wijzigingen op het functioneren en de kwaliteit.  

14.3 Indien naar het oordeel van de Contractant veranderingen of wijzigingen aangewezen 

of vereist zijn voor een geslaagde uitvoering van het Contract, stelt hij die 

veranderingen voor aan KAUTEX; tegelijkertijd moet de Contractant aan KAUTEX 

informatie over de redenen voor die veranderingen/wijzigingen, de effecten op de 

prijs, leveringsdata enz. beschikbaar stellen. KAUTEX zal deze voorstellen voor 

veranderingen en/of wijzigingen onverwijld onderzoeken. KAUTEX weigert 
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veranderingen en/of wijzigingen niet zonder goede redenen wanneer die nodig zijn 

voor een geslaagde uitvoering van het Contract. De Contractant voert geen 

veranderingen en/of wijzigingen uit voordat het de schriftelijke goedkeuring van 

KAUTEX heeft ontvangen. 

14.4 De Contractant mag nooit veranderingen en/of wijzigingen uitvoeren voordat hij 

vooraf de schriftelijke goedkeuring van KAUTEX heeft ontvangen. De Partijen komen 

in elk geval wijzigingen schriftelijk overeen.  

15. Verdere verplichtingen van de Contractant 

15.1 De documenten, tekeningen en plannen van KAUTEX moeten door de Contractant op 

hun volledigheid en juistheid worden beoordeeld voordat een begin wordt gemaakt 

met de productie of de verwerking van het Investeringsgoed. Indien de Contractant ze 

als onvolledig, onnauwkeurig of gebrekkig beschouwt, moet de Contractant 

onmiddellijk (en in elk geval voordat een begin wordt gemaakt met de productie of de 

verwerking) KAUTEX daarvan schriftelijk op de hoogte stellen; om vertraging bij de 

uitvoering van het contract te voorkomen, moeten alle ontbrekende documenten, 

tekening of plannen zonder onnodige vertraging schriftelijk worden opgevraagd. 

Indien de Contractant voorts bedenkingen bij de uitvoering van dit contract heeft, 

moet hij KAUTEX daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen onder 

vermelding van de redenen voor zijn bedenkingen. Eventuele garantievorderingen van 

KAUTEX en andere vorderingen tegen de Contractant blijven onverlet. 

15.2 Voor het begin van de vervaardiging moet alle productiedocumentatie, zoals 

tekeningen, aan KAUTEX ter vrijgave worden verstrekt. Die vrijgave laat 

garantievorderingen van KAUTEX en andere vorderingen tegen de Contractant 

onverlet. 

15.3 Van alle eventueel door KAUTEX te verstrekken materialen moet aan KAUTEX tijdig 

en onder vermelding van de juiste hoeveelheid worden kennisgegeven zodat het 

contract binnen de overeengekomen termijnen naar behoren kan worden uitgevoerd. 

15.4 Binnen de draagwijdte van zijn Diensten en zonder aanvullende vergoeding neemt de 

Contractant alle maatregelen die nodig zijn om het doel van het contract te bereiken, 

zelfs indien deze maatregelen niet uitdrukkelijk in de contractdocumenten zijn 

vermeld. Met name maken alle delen die vereist zijn voor het goed functioneren van de 

Investeringsgoederen deel uit van de door de Contractant te leveren diensten, zelfs 
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indien de Contractant en KAUTEX de betrokken delen niet gedetailleerd in de 

contractdocumenten hebben vermeld.  

15.5 Indien voor het gebruik van de Investeringsgoederen een vergunning nodig is, zal de 

Contractant die vergunning op eigen kosten verwerven.  

16. Controle op de vervaardiging 

16.1 Mits redelijk ruim van tevoren aangekondigd, heeft KAUTEX het recht onder de 

normale werkuren de productielocatie van de Contractant te inspecteren om de 

vorderingen bij het vervaardigingsproces van de Investeringsgoederen en alle daartoe 

benodigde documenten te evalueren.  

De Contractant zorgt ervoor dat zijn Subcontractanten KAUTEX hetzelfde 

inspectierecht toekennen.  

16.2 De Contractant heeft evenwel het recht inzage te weigeren van documenten die door 

de Contractant op grond van afspraken met derde partijen vertrouwelijk moeten 

worden gehouden.  

16.3 Een inspectie ingevolge punt 16.1 wordt niet beschouwd als aanvaarding van de 

Investeringsgoederen of de Diensten of delen daarvan en ontheft de Contractant niet 

van zijn verplichting alle expliciete of impliciete voorwaarden van het contract na te 

komen. 

17. Documentatie 

17.1 Tenzij anders bepaald in het contract, zal de Contractant KAUTEX uiterlijk ten tijde 

van de aanvaarding ingevolge punt 21 de volgende documentatie met betrekking tot de 

Investeringsgoederen verstrekken: 

(i) alle technische documentatie (bijvoorbeeld schema's, interfaceplannen, technische 

gegevensoverzichten, enz.) 

(ii) handleidingen en installatieinstructies 

(iii) tekeningen 

(iv) onderhouds- en reparatieinstructies 

(v) conformiteitsverklaringen 
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(vi) lijst van reserveonderdelen 

17.2 De documentatie moet in het Frans of in de taal van de bestemming van de 

Investeringsgoederen zijn opgesteld, en daarnaast ook in het Engels. Zij wordt aan 

KAUTEX verstrekt op een elektronische en op een materiele gegevensdrager. 

17.3 Tekeningen, concepten en enige andere informatie en documenten van 

KAUTEX ("Documenten") die door KAUTEX aan de Contractant worden overhandigd, 

blijven het eigendom van KAUTEX. De Contractant bezit die documenten als lener en 

bewaart ze afzonderlijk en gescheiden van eventuele eigendommen van andere 

Partijen, en markeert ze als zijnde KAUTEX-eigendom. De Contractant draagt het 

risico voor de documenten zolang zij in het bezit of onder de controle van de 

Contractant zijn. Zij worden niet zonder de schriftelijke instructies van KAUTEX van 

de locatie van de Contractant verwijderd, behalve met het oog op het vervullen van de 

voorwaarden van het contract. De Contractant moet KAUTEX zonder onnodige 

vertraging op de hoogte stellen van eventuele schade of bemoeienissen. 

18. Voorlopige aanvaarding ter plaatse bij de Contractant 

18.1 Dit punt 18 lat onverlet punt 21. 

18.2 Een voorlopige aanvaarding van de Investeringsgoederen vindt neemt plaats ter 

plaatse bij de Contractant nadat ze zijn voltooid en voordat ze worden verzonden. 

Daartoe worden de Investeringsgoederen door de Contractant volledig bedrijfsklaar en 

functioneel opgesteld om te testen of aan de specificaties is voldaan. Dergelijke tests 

worden uitgevoerd door het personeel van de Contractant. 

De Contractant stelt KAUTEX schriftelijk op de hoogte van de geplande datum voor de 

voorlopige aanvaarding ongeveer vier (4) weken van tevoren en stelt een datum vast 

met KAUTEX.  

18.3 De Contractant stelt kosteloos werknemers beschikbaar die nodig zijn voor de 

voorlopige aanvaarding en de gereedschappen, toestellen, de meet- en 

beproevingsapparatuur en de hulpmiddelen die in deze context nodig zijn. De 

Contractant zal de kosten dragen voor de aankoop en de latere verwijdering van de 

materialen, ondersteunende middelen en energie die nodig zijn voor de voorlopige 

aanvaarding van de Investeringsgoederen. 
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18.4 KAUTEX is te allen tijde gerechtigd om bij de voorlopige aanvaarding van de 

Investeringsgoederen aanwezig te zijn. 

18.5 De Partijen moeten een schriftelijk protocol opstellen voor de voorlopige aanvaarding, 

waarin staat of en in welke mate de voorlopige aanvaarding succesvol was en/of welke 

defecten werden ontdekt bij de Investeringsgoederen. Defecten die worden herkend of 

ontdekt worden onmiddellijk door de Contractant op diens eigen kosten hersteld voor 

verdere voorlopige aanvaarding. 

18.6 Na een succesvolle voorlopige aanvaarding verwijdert de Contractant de 

Investeringsgoederen, verpakt ze in overeenstemming met punt 6, en levert ze aan 

KAUTEX. 

19. Installatie ter plaatse bij KAUTEX 

19.1 Met betrekking tot de installatie van de Investeringsgoederen zorgt de Contractant 

voor het volgende: 

(i) uitladen van de volledige Investeringsgoederen op het Leveringsadres  

(ii) interne overbrenging van de volledige Investeringsgoederen op de plaats van de 

Installatie, 

(iii) installatie van de volledige Investeringsgoederen, 

(iv) volledige mechanische en elektrische installatie van de Investeringsgoederen, 

(v) voltooiing van de Investeringsgoederen, 

(vi) volledig in gebruik nemen en proefdraaien tot de definitieve aanvaarding van de 

Investeringsgoederen, 

(vii) aankoop en levering van alle nodige stellingen, machines, gereedschappen en 

hulpmiddelen, kosteloos op de plaats van installatie, 

(viii) verwijdering van alle afval dat ontstaat tijdens de installatie, 

(ix) bescherming van de werkplaatsen tegen ongelukken, schade, diefstal, enz. 

(x) schoonmaken van de plaats van installatie. 



   

CD_LEG_WW_NL_ General terms and Conditions   Page 17 of 20 
for purchase of Investment Goods and   Dez, 2016 
Non-Production Materials and Services for Belgian plants 

 

 

Deze Diensten worden geleverd op risico en kosten van de Contractant. 

19.2 Voor het begin van de installatie inspecteert de Contractant de fundamenten en 

verbindingen en alle andere omstandigheden die belangrijk zijn voor een goede 

installatie. 

19.3 De Contractant zorgt ervoor dat al zijn werknemers en/of zijn Subcontractanten de 

instructies van KAUTEX naleven om de orde en de veiligheid ter plaatse bij KAUTEX 

te bewaren. 

19.4 Installatieactiviteiten zullen door de Contractant uitgevoerd worden in 

overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de toepasselijke 

ongevalpreventievoorschriften en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften en 

richtlijnen van KAUTEX. 

19.5 Op verzoek van de Contractant, maakt KAUTEX het volgende beschikbaar voor de 

installatie: 

(i) elektriciteit 

(ii) water en perslucht, als die operationeel beschikbaar zijn. 

Als en in de mate waarin extra kabels en verbindingen nodig zijn, zal de Contractant ze 

installeren op eigen risico en kosten, ze onderhouden en ze verwijderen nadat de 

installatie is voltooid. 

20. Ingebruikneming 

20.1 Na de succesvolle voorlopige aanvaarding, levering en aanvaarding van de 

Investeringsgoederen op het leveringsadres, zullen de Investeringsgoederen in gebruik 

worden genomen en proefdraaien onder serieproductievoorwaarden. De 

ingebruikneming zal plaatsvinden in samenwerking met de werknemers van de 

Contractant en de werknemers van KAUTEX. 

20.2 Tijdens de ingebruikneming en het proefdraaien zal de Contractant het bedienings- en 

onderhoudspersoneel van KAUTEX instrueren met betrekking tot het gebruik, de 

toepassing, de bediening en het onderhoud van de Investeringsgoederen. Alle kosten 

voor het in gebruik nemen, het proefdraaien en het instrueren/trainen worden 

gedragen door de Contractant. 
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20.3 Zodra het ingebruiknemen succesvol is gebeurd (incl. het proefdraaien) geeft de 

Contractant KAUTEX alle nodige documentatie voor de definitieve aanvaarding van 

de Investeringsgoederen.  

21. Definitieve Aanvaarding 

21.1 Na het succesvolle ingebruiknemen, instrueren/trainen van de werknemers, en het 

proefdraaien van de Investeringsgoederen vindt de definitieve aanvaarding plaats. De 

definitieve aanvaarding vindt plaats in de aanwezigheid van een werknemer van 

KAUTEX en een werknemer van de Contractant die simultaan de definitieve 

aanvaarding bijwonen. De definitieve aanvaarding moet worden gestaafd door een 

definitief aanvaardingsprotocol dat alle gegevens betreffende de tijd, plaats, mogelijk 

defecten van de Investeringsgoederen en andere opmerkingen bevat, en dat moet 

worden ondertekend door KAUTEX en door de Contractant. 

21.2 Gedeeltelijke aanvaardingen zijn uitgesloten. 

21.3 Bij de definitieve aanvaarding worden de risico's voor de betrokken 

Investeringsgoederen overgedragen op KAUTEX. 

22. Reserveonderdelen 

De Contractant garandeert de levering van originele reserveonderdelen voor een 

periode van tien (10) jaar vanaf de datum van aanvaarding van de 

Investeringsgoederen. 

23. Verzekering 

23.1 De Contractant neemt en houdt een verzekering aan om de risico's te dekken die 

verbonden zijn met de productaansprakelijkheid (zie punt 10 hierboven) voor de 

Investeringsgoederen die hij vervaardigd en/of geleverd heeft, voor een redelijk 

bedrag, en moet aan KAUTEX schriftelijk bewijs leveren voor de betrokken 

verzekeringen. 

23.2 De Contractant neemt en houdt een verzekering aan voor de aansprakelijkheid jegens 

derden voor een redelijk bedrag, om alle mogelijke aansprakelijkheidsvorderingen die 

zouden kunnen voortvloeien uit de uitvoering van deze bestelling (persoonlijke 

verwondingen, schade aan eigendom en activa) te dekken. Op verzoek van KAUTEX, 

moet de Contractant schriftelijk bewijs leveren van de betrokken verzekeringen. 
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23.3 De Contractant zal KAUTEX zonder onnodig uitstel inlichten ingeval de 

verzekeringsdekking voor het betrokken bedrag niet meer bestaat.  

24. Intellectuele Eigendomsrechten 

24.1 De Contractant garandeert dat de aankoop, eigendom, gebruik, verwerking of 

doorverkoop van de Investeringsgoederen door KAUTEX geen inbreuk pleegt op 

merken, handelsnamen, octrooien, gebruiksmodel, ontwerpmodel, handelsrechten of 

ontwerprechten of auteursrechten van derden (inclusief de toepassingen voor zulke 

intellectuele eigendomsrechten) ("Intellectuele Eigendomsrechten") in het land van 

oorsprong van de Contractant en in België, de lidstaten van de Europese Unie (op het 

moment waarop het contract wordt aangegaan), het Verenigd Koninkrijk, de 

Verenigde Staten van Amerika, Canada, Puerto Rico, China, India en Japan. Als de 

Contractant deze verplichting verwijtbaar schendt, moet hij KAUTEX op eerste 

verzoek schadeloos stellen voor vorderingen van derde partijen voor dergelijke 

feitelijke of beweerde inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten en moet hij alle 

kosten en uitgaven dragen die voor KAUTEX in dit verband zouden ontstaan, inclusief, 

maar niet beperkt tot, de kosten van de vervolging of/en verdediging tegen rechten 

enerzijds, en de kosten die voortvloeien uit het naleven van mogelijke 

verbodsmaatregelen anderzijds.  

24.2 De Partijen zullen elkaar informeren zonder onnodige vertraging van inbreukrisico's 

en beweerde inbreuken waarvan ze op de hoogte komen, en zullen samen redelijke 

inspanningen leveren om dergelijke beweerde inbreuken te weerleggen. 

25. Beëindiging 

25.1 KAUTEX heeft het recht om het contract op elk moment te beëindigen bij 

voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen. 

25.2 Elke Partij heeft het recht om een contract te beëindigen zonder kennisgeving mits er 

een goede reden bestaat. Goede redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de 

volgende gevallen: 

(i) een Partij betaalt niet meer, insolventieprocedures betreffende de activa van een 

Partij zijn ingeleid of afgewezen wegens gebrek aan activa of een van de Partijen is 

geliquideerd, 
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(ii) de schending van de materiële voorwaarden het contract; als de schending kan 

worden verholpen, echter pas wanneer de niet-schendende Partij de andere Partij een 

schriftelijk verzoek heeft gedaan om de schending te herstellen, haar gewaarschuwd 

heeft voor de dreigende reden tot beëindiging en haar een redelijke respijtperiode van 

minstens vier (4) weken heeft gegeven, en deze periode is verstreken zonder dat de 

schending is hersteld. 

(iii) een concurrent van de Partij die het contract beëindigt krijgt controle over een 

Partij wegens een verandering in de eigenaars of de aandeelhouders. 

25.3 Als het contract wordt geannuleerd of beëindigd, moet de Contractant alle 

documenten, tekeningen en informatie die door KAUTEX zijn geleverd, teruggeven. 


