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Artikel 1
ALGEMEEN
a.

b.

c.

d.
e.
f.

Alle overeenkomsten tussen partijen komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Boix Europe. De verhouding tussen de contractspartij van Boix
Europe (hierna: ‘contractspartij’) en Boix Europe wordt geheel en uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Algemene voorwaarden van de contractspartij zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Door
vertegenwoordigers of ander personeel in dienst van Boix Europe gedane toezeggingen of gemaakte afspraken, welke afwijken van deze voorwaarden
dan wel van nader getroffen overeenkomsten, zijn voor Boix Europe niet bindend, tenzij deze schriftelijk door het management van Boix Europe zijn
bekrachtigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de contractspartij geen rechten voor toekomstige transacties
ontlenen.
Alle offertes van Boix Europe, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscouranten of voorraadopgaven zijn gedaan, zijn vrijblijvend, met dien
verstande dat iedere offerte slechts resulteert in een bindende overeenkomst na schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 1a, tenzij in de offerte
uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van één maand. Boix Europe heeft, indien er geen overeenkomst tot
stand komt, recht op vergoeding van alle kosten, gemaakt ter voorbereiding van de offerte, van degene die om het uitbrengen van de offerte heeft
verzocht. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
De door of vanwege Boix Europe bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, beschrijvingen, berekeningen, monsters en dergelijke, blijven
eigendom van Boix Europe en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de contractspartij terstond geretourneerd te worden. Boix
Europe behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor. De stukken door of vanwege Boix Europe
verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere
wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Boix Europe. De door de contractspartij ter beschikking gestelde
tekeningen modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen en dergelijke worden door Boix Europe gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen
ten behoeve van de contractspartij bewaard. De contractspartij staat in voor de juistheid en accuraatheid van de door hem ter beschikking gestelde
gegevens, specificaties, berekeningen e.d. De contractspartij vrijwaart Boix Europe tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de contractspartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc., welke tegen Boix Europe
ingesteld worden. De contractspartij staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte informatie. Boix Europe mag uitgaan van de juistheid hiervan.
Tekortkomingen in de goederen van Boix Europe die het gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie etc. afkomstig van de contractspartij kunnen
Boix Europe niet worden toegerekend. De contractspartij is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door de contractspartij aan Boix
Europe verstrekte informatie etc. onjuist of onvolledig is.
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen
rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
Indien enige bepaling van de overeenkomst en/of deze voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft
de overeenkomst respectievelijk deze voorwaarden voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende
bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling,
mede met het oog op de aard en strekking van de overeenkomst respectievelijk deze voorwaarden, voor zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 2:
LEVERING
a.

b.

c.

De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging (hierna “Opdrachtbevestiging” vermeld is. Indien in de
opdrachtbevestiging geen plaats of tijdstip van levering vermeld is, of indien de opdrachtbevestiging ontbreekt, is de leveringstermijn (met inachtneming
van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald) 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Levering geschiedt af fabriek (conform de meest recente
versie van de Incoterms) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Ook als de opdrachtbevestiging een levertermijn of leverdatum vermeld, gaat de leveringstermijn in op het laatste van de volgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Boix Europe van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke, zoals
de door Boix Europe goedgekeurde werktekeningen;
c.
de dag van ontvangst door Boix Europe van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van
wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Indien
de contractspartij monsters van karton moet overleggen, betekent een vertraging in de levering ervan een gelijkwaardige vertraging in de
leveringstermijn van de goederen en kunnen geen aanspraken worden gemaakt op Boix Europe.
Als monsters van karton of andere materialen nodig zijn voor een juiste fabricage, zijn de monsters of materialen definitief en worden ze 10 dagen nadat
Boix Europe de bestelling aanvaardt geleverd, en zal de fabricage worden uitgevoerd in overeenstemming met hun kenmerken.
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d.

e.

f.
g.
h.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Boix Europe het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij elke leverantie
afzonderlijk gefactureerd wordt. Boix Europe behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk voor het
overeengekomen tijdstip te leveren.
Indien de contractspartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de contractspartij daartoe niet de
noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de contractspartij van rechtswege in verzuim en heeft Boix
Europe het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de
contractspartij te vervoeren naar, en op te slaan op een door Boix Europe vast te stellen plaats. Boix Europe heeft alsdan recht op vergoeding van de door
haar geleden schade, waaronder maar niet beperkt tot alle door Boix Europe gemaakte kosten in verband met de opslag van de goederen. Deze
vergoeding bedraagt ten minste 10% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
Indien de goederen binnen 2 maanden na de aanbieding ter levering niet door de contractspartij in ontvangst zijn genomen, is Boix Europe gerechtigd de
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De contractspartij is alsdan een
vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 20% van het netto
factuurbedrag, zulks onverminderd de verplichting van de contractspartij om de meerdere kosten ook aan Boix Europe te vergoeden.
Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen is conform de overeenkomen Incoterms.
Boix Europe doet zijn uiterste best om aan de leveringstermijn(en) te voldoen, echter overschrijding van de leveringstermijn(en) leidt nimmer tot
aansprakelijkheid van Boix Europe voor directe of indirecte gevolgen van een tardieve levering. Een levertermijn is geen fatale termijn voor Boix Europe.
De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens zijn begrepen de kosten van vervoer, verzekering, het
verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn conform de overeengekomen Incoterms.

Artikel 3:
PRIJSWIJZIGINGEN
Boix Europe behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor het tijdstip van
de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
Boix Europe stelt de contractspartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover Boix Europe gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen
door te voeren. Indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15%) heeft de contractspartij de
bevoegdheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Op verval van zijn recht dient de contractspartij dit per ommegaande te doen.
Artikel 4:
GARANTIE
Alle goederen hebben een garantie van 12 maanden, zoals vermeld in het standaard garantiedocument van Boix Europe, met de daarin vastgestelde beperkingen.
Het standaard garantiedocument van Boix Europe is op het contract van toepassing en met de orderbevestiging aan de contractspartij overhandigd.
Artikel 5:
START-UP SERVICE
a.

b.

c.

d.

Indien de contractpartij de start-up-service van Boix Europe afneemt, zullen partijen de benodigde opstarttijd overeenkomen, afhankelijk van de machine
in kwestie. Het bedrag van die service, de overeengekomen uren en het aantal experts dat nodig is om die service te verlenen, wordt vermeld in de
offerte en / of in het orderbevestiging.
Partijen zullen in onderling overleg de datum voor de start-up-service overeenkomen op basis van wanneer de goederen beschikbaar zullen zijn op de
faciliteiten waar deze zich zullen bevinden. Indien de start-up niet kan worden uitgevoerd op de door partijen overeengekomen dag om welke reden dan
ook buiten de wil van Boix Europe, dan is de contractspartij aansprakelijk voor de kosten die deze vertraging veroorzaakt aan de zijde van Boix Europe en,
indien een deskundige is afgereisd naar van de locatie wordt aangenomen dat één werkdag (8 uur) is opgenomen.
Boix Europe is niet aansprakelijk voor de gebreken aan de faciliteiten waar de goederen zich zullen bevinden, wat betreft plaatsing en inbedrijfstelling;
daarom dient de contractspartij, alvorens de Aanbieding te aanvaarden, de voorwaarden van de faciliteiten te verifiëren, waaronder maar niet beperkt
tot de afmetingen, leveringen, gewicht enz., alsmede het feit dat er voldoende karton en lijm aanwezig moet zijn voor de opstarten en dat er een
aansluiting is in een straal van 20mrt. en niet hoger dan 2m op plaats van opstelling / installatie.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de opstartdienst uit te besteden aan externe bedrijven en / of individuen.

Artikel 6:
AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
a.

Boix Europe is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de contractspartij of een derde lijdt in verband met of voortvloeiende uit de met Boix Europe
aangegane overeenkomst dan wel in verband met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Boix Europe. Deze uitsluiting van de
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b.

c.

d.
e.
f.
g.

aansprakelijkheid geldt niet indien de schade, geleden door contractspartij of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld
van Boix Europe of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers.
Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in lid 1 omschreven beperking van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat
het door Boix Europe te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Boix Europe uitkeert
ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Boix Europe wel aansprakelijk is, is
de aansprakelijkheid van Boix Europe beperkt tot – naar keuze van Boix Europe - een herlevering van het gebrekkige goed, dan wel de restitutie van het
factuurbedrag van de desbetreffende goederen of diensten.
In alle gevallen geldt dat Boix Europe nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade waaronder onder andere begrepen wordt inkomsten- en
winstderving, gevolgschade, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten en wegens bedrijfsstagnatie, schade wegens productieverlies, verlies van
arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten. De contractspartij dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.
ledere vordering jegens Boix Europe vervalt door het enkele verloop van een jaar nadat de vordering jegens Boix Europe is ontstaan.
Wederpartij is gehouden Boix Europe, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding
van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten.
Boix Europe is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondeskundig gebruik van de goederen. Onder onjuist gebruik wordt in ieder
geval verstaan het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geleverde is geproduceerd.
Ter zake door Boix Europe verstrekte diensten en adviezen heeft te gelden dat Boix Europe een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis
dienaangaande met de contractspartij aangaat. Tevens heeft te gelden, dat door Boix Europe verstrekte adviezen nimmer in de plaats komen van eigen
onderzoek door de contractspartij en de bij de geleverde goederen ingesloten instructies. De contractspartij dient derhalve vooraf door eigen onderzoek
vast te stellen of de door Boix Europe geleverde goederen onder alle omstandigheden en ook op langere termijn geschikt zijn voor het doel waarvoor hij
ze wenst te gebruiken.

Artikel 7:
RECLAMES, SCHADEVERGOEDING
a.

b.
c.

Reclames moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen, dan wel bij verborgen gebreken binnen veertien
dagen na ontdekking van het verborgen gebrek, schriftelijk bij Boix Europe worden ingediend, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van
productie- en factuurnummers, etc. De in dit artikel gestelde termijnen, voor zowel verborgen als niet verborgen gebreken, geldt als vervaltermijn.
In geval van gegronde reclames is Boix Europe niet gehouden tot meer dan tot vervanging van de geleverde onderdelen/goederen. Onder geen
omstandigheid zal Boix Europe tot schadevergoeding gehouden zijn, niet jegens de contractspartij, en ook niet jegens derden.
In geen geval heeft de contractspartij het recht op grond van een bij Boix Europe ingediende reclame enige betaling op te schorten of enige korting toe te
passen op de door hem verschuldigde koopsom. Terugzending van goederen wordt door Boix Europe slechts geaccepteerd na diens schriftelijke
akkoordbevinding en geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij. Deze akkoordbevinding laat de rechten van Boix Europe onverkort.

Artikel 8:
BETALING
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele
vervoerskosten.
Indien betaling plaatsvindt door middel van waardepapieren, geldt dat de betaling eerst geacht wordt te hebben plaatsgevonden, indien het te betalen
bedrag op Boix Europe’s bankrekening is overgeschreven. Betaling in contanten wordt niet geaccepteerd.
De contractspartij is verplicht de overeengekomen prijzen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle prijzen gesteld in Euro’s en dient betaling te geschieden in Euro’s.
Indien de contractspartij niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op de contractspartij, ook hetgeen nog niet vervallen is, direct opeisbaar zijn.
Betaling van de koopprijs dient uiterlijk op de overeengekomen vervaldag plaats te vinden. De contractspartij is bij overtreding van de betalingstermijn
een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, over de openstaande vervallen bedragen,
te rekenen vanaf de vervaldag, zulks onverminderd de aan Boix Europe voorts toekomende rechten.
Tevens komen alle door niet tijdige betaling voor Boix Europe ontstane incasserings- en andere kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
voor rekening van de contractspartij met een minimum van EUR 500.
Ingeval de contractspartij met betaling in gebreke blijft of ingeval ernstige twijfel wordt gekoesterd ten aan zien van zijn kredietwaardigheid, heeft Boix
Europe het recht, naar keuze van Boix Europe:
a.
van verdere leveringen afzien; of
b.
verdere leveringen uit te stellen totdat het verschuldigde bedrag geheel is voldaan en tevens voldoende zekerheid voor de betaling van
toekomstige leveringen door de contractspartij is gesteld.
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h.
i.

j.

k.

l.

Weigering van contractspartij om de verlangde zekerheid onder b. te stellen, geeft Boix Europe het recht, de overeenkomst zonder schadeplichtig te
worden buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van kosten en winstderving.
Verrekening of opschorting door de contractspartij is nimmer toegestaan.
De vordering tot betaling van de gehele koopprijs of aannemingssom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een
overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de contractspartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder
curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de contractspartij wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door de contractspartij kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen
e.d. door Boix Europe opnieuw werktekeningen, constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd dan wel werktekeningen,
constructiebedingen e.d. dienen te worden aangepast, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan contractspartij doorberekend.
De kosten voor het maken van door de contractspartij verlangde kopieën of extra afdrukken van technische specificaties, tekeningen e.d. zijn voor
rekening van de contractspartij. Deze staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door Boix Europe gebezigde fabricage- en of
constructiemethoden, anders dan met diens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekend
gemaakt.
Alle kosten in verband met betaling, waaronder mede begrepen het risico van wisselkoersen en het verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van
de contractspartij.

Artikel 9:
EIGENDOMSOVERGANG
a.

b.

Het eigendomsrecht van het verkochte gaat eerst op contractspartij over nadat deze zijn desbetreffende financiële verplichtingen jegens Boix Europe
volledig voldaan heeft. De contractspartij is echter gerechtigd om over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. De contractspartij is
verplicht Boix Europe onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot de nog in eigendom van Boix Europe
toebehorende goederen. In deze gevallen is Boix Europe voorts onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen die
het eigendom van Boix Europe zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. De kosten hiervan komen voor
rekening van contractspartij en contractspartij dient hieraan alle medewerking te verlenen. Boix Europe heeft het recht hetzij de goederen onder zich te
houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen in
welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door contractspartij totaal verschuldigde aan contractspartij.
Indien Boix Europe vorderingen op de contractspartij heeft ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, alsmede vorderingen op de
contractspartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de contractspartij eerst tot voldoening van de
vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de contractspartij, behoudt
Boix Europe, indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht
voor, strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van Boix Europe op de contractspartij.
Contractspartij is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht. Indien contractspartij niet zijn
medewerking verleent is contractspartij aan Boix Europe een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van 50% van het netto
factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden verschuldigd.

Artikel 10:
OVERMACHT
a.

b.

Indien Boix Europe door overmacht niet in staat is de goederen te leveren binnen de overeengekomen levertijd, heeft Boix Europe te zijner keuze het
recht al naar gelang al dan niet reeds een gedeelte van de opdracht is uitgevoerd, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zulks door schriftelijke mededeling aan de contractspartij en zonder rechterlijke
tussenkomst. In al deze gevallen is Boix Europe niet tot enige schadevergoeding gehouden, terwijl de contractspartij verplicht is tot betaling van het reeds
geleverde gedeelte en tot afname en betaling van het eventueel reeds gereedgekomen maar nog niet geleverde. Ingeval van opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst, blijft de contractspartij gehouden tot afname en betaling van de hem nog te leveren goederen.
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, contingenteringsmaatregelen, pandemie, uitvoerverboden,
rekwisities en andere belemmerende maatregelen zowel van binnen- als van buitenlandse overheden, brand, ontploffing, werkstaking, stemmingen van
vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstromingen, natuurrampen, uitsluiting van Boix Europe of diens werknemers en onvoorziene omstandigheden
of andere gevallen van overmacht, zowel in binnen- als buitenland ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van
Boix Europe kan worden gevergd. Overmacht is voor Boix Europe mede aanwezig indien ten gevolge van genoemde omstandigheden of om welke andere
reden dan ook de leveranciers van Boix Europe de door laatstgenoemde tijdig bestelde goederen, materialen, onderdelen, grond- of hulpstoffen, niet of
niet binnen de overeengekomen termijn aan Boix Europe hebben geleverd, dan wel om welke reden dan ook de desbetreffende overeenkomst is
geannuleerd.
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Annulering van de overeenkomst door de contractspartij, anders dan door middel van ontbinding als bedoeld in artikel 6:265 B.W., is slechts mogelijk indien Boix
Europe daarin toestemt. Indien Boix Europe toestemt in annulering is de contractspartij een vergoeding van 20% van de aanneemsom/koopsom verschuldigd,
tenzij de daadwerkelijk gemaakte kosten vermeerderd met de winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaat in welk geval een hoger percentage
dient te worden vergoed.
Artikel 12:
PRIVACY
In overeenstemming met de wetgeving rondom gegevensbescherming informeren de partijen elkaar dat de identificatiegegevens, het ID-nummer, de titel en de
handtekening van de ondertekenaars of de persoonsgegevens van de vertegenwoordigers of werknemers van de in dit contract vermelde partijen, door elk van
hen zullen worden verwerkt. Dit wordt gedaan in het kader van het onderhoud van de contractuele relatie en om de rechten en plichten vastgelegd in het
contract te beheren, evenals om commerciële relaties te onderhouden. De contactgegevens van elke partij zijn in de aanbieding vastgelegd en in het bijzonder kan
contact worden opgenomen met de afdeling die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming van Boix Europe BV via privacy@boixeurope.com en met de
afdeling die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming van de klant, laatstgenoemde dient formeel en schriftelijk aan Boix Europe BV te communiceren na
aanvaarding van de aanbieding.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het onderhouden van zakelijke relaties, het uitvoeren van dit contract en de rechten en plichten die erin
vervat zijn. De legitieme basis voor het verwerken van de gegevens is het legitieme belang van de partijen bij het onderhouden van de commerciële relatie en het
uitvoeren van dit contract, die nodig zijn om de geplande diensten te leveren.
Elke partij bewaart de persoonsgegevens zolang de zakelijke relaties van kracht zijn en, zodra ze zijn beëindigd, worden hun gegevens naar behoren afgeschermd
zolang er aansprakelijkheden kunnen worden ontleend aan de partijen. De gegevens mogen alleen worden geraadpleegd door derden die wettelijk of
contractueel gebonden zijn aan de partijen voor het leveren van ondersteunende diensten die nodig zijn voor de goede werking van de besteldiensten, evenals
entiteiten van Grupo Boix (Boix Maquinaria, SL, Infabose, SLU, Guerola Chile, SA, Maquinaria Boix Chile, SA, Maquinaria Boix México SA de CV, Boix Machinery
USA, LLC, Servicios y Contrataciones de León SA de CV, Boix (Jiaxing) verpakkingsapparatuur, CO, Ltd, Boix Maquinaria Spain, SLU., Boix Machinery India Private
Limited, Guerola México, SA de CV, evenals die vermeld op de website van Grupo Boix https://www.boix.es/grupo-boix/. Sommige entiteiten van Grupo Boix,
evenals hun ondersteunende dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen, als het nodig is om een internationale
overdracht van de gegevens uit te voeren, zal Boix Europe alle garanties naleven die voor dit doel worden geboden in de toepasselijke regelgeving inzake
gegevensbescherming (bijv. dat er een dequacy-besluit of het hebben ondertekend van standaardcontractbepalingen) om een passend niveau van bescherming
van de rechten en vrijheden van de betrokkenen te waarborgen en te bieden.
De ondertekenaars kunnen te allen tijde de rechten uitoefenen die hen worden toegekend door de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften die van
kracht zijn (toegang, rectificatie, schrapping, beperking, overdraagbaarheid en verzet) door een fotokopie van hun nationale identiteitsbewijs of een gelijkwaardig
document te verstrekken en het identificeren van het recht dat wordt gevraagd, door contact op te nemen met de woonplaats van de respectievelijke
gegevensbeheerder, die, afhankelijk van het specifieke geval, de contractspartij zal zijn of Boix Europe BV, die in de aanbieding voorkomen, en in de
communicatie de Referentie 'Persoonsgegevens Bescherming 'en per e-mail naar de e-mailadressen die in deze clausule zijn vermeld word verstuurd. De
ondertekenaars kunnen ook een claim indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13:
GEHEIMHOUDING
a.

b.
c.
d.

e.
f.

Alle informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en Boix Europe, behalve informatie die openbaar en algemeen bekend is, die
bekend is bij de contractspartij als gevolg van de uitvoering en naleving van de overeenkomst, wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk. De
contractspartij zal strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van deze informatie.
De verplichtingen uit dit artikel blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van de overeenkomst.
Evenzo zal de contractspartij haar medewerkers, adviseurs en personen die toegang hebben tot de informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd,
instrueren om de strikte vertrouwelijkheid van die informatie te bewaren.
De contractspartij is niet verplicht voornoemde vertrouwelijkheid te bewaren wanneer dit door de bevoegde autoriteiten wordt vereist in
overeenstemming met de wettelijke vereisten of wanneer, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, de vertrouwelijkheidsverplichting niet aan
de opdrachtgever kan worden opgelegd.
De contractspartij geeft Boix Europe uitdrukkelijk toestemming om de naam van de contractspartij (inclusief de afgenomen goederen) te gebruiken als
referentie voor haar bedrijf.
De contractspartij geeft voor zover nodig voorts toestemming aan Boix Europe om informatie ten aanzien van de overeenkomst te gebruiken voor
noodzakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie aan derden zoals financiële instellingen, boekhoudkundige, belasting- of bankadviseurs en
andere instanties.
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Het afzien van enige actie in geval van niet-naleving of niet-betaling met betrekking tot dit contract vormt geen afstand van het recht om in te grijpen in
toekomstige gevallen van niet-naleving of niet-betaling. Een verklaring van afstand is van kracht indien deze schriftelijk wordt ingediend en ondertekend door de
partij die de verklaring afgeeft.
Artikel 15:
JURIDISCHE NALEVING
a.

b.

Boix Europe kan de overeenkomst op elk moment beëindigen, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake economische sancties,
exportcontrole, handelsbeslag en / of analoge of gelijkaardige beperkende maatregelen. De contractspartij garandeert en verbindt zich ertoe dat de
producten niet gedeeltelijk of volledig zullen worden gebruikt voor doorverkoop (inclusief wederuitvoer naar landen of personen waarvoor beperkingen
gelden), noch voor gebruik of omzetting voor verboden doeleinden in overeenstemming met de voornoemde regelgeving die op enig moment van kracht
is.
Beide partijen en hun vertegenwoordigers moeten te allen tijde voldoen aan de verplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst en aan de regelgeving
die erop van toepassing is, in het bijzonder die met betrekking tot het witwassen van geld en corruptiebestrijding.

Artikel 16:
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a.
b.

c.

Op alle overeenkomsten is, ongeacht de plaats van sluiting of levering, het Nederlandse recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.
Alle geschillen in verband met de overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenissen zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde
rechter te Arnhem.
Voor vertalingen van de algemene voorwaarden geldt dat de Nederlandstalige tekst bindend is.
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