ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN NYNAS NV
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nynas NV en Koper, met
uitsluiting van de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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De bestekken en prijsoffertes van Nynas NV gelden als richtlijn en onder voorbehoud van leverbaarheid van de
producten . De producten worden verkocht en gefactureerd aan Koper aan de prijs, toepasselijk op de dag van de
levering.
De Incoterms 2010 zijn van toepassing op de levering van de producten.
De leveringsvoorwaarden worden bepaald in overeenkomst tussen partijen. Indien er wordt geleverd onder
voorwaarden waarbij Koper verantwoordelijk is voor het transport van de producten, zorgt Koper ervoor dat de
betreffende transportmiddelen volledig voldoen aan alle reglementaire voorschriften terzake. Nynas NV of diens
verlader is gerechtigd, voorafgaand aan het laden de door of vanwege Koper ter beschikking gestelde
transportmiddelen te inspecteren en bij non-conformiteit de belading te weigeren. Nynas NV kan in geen geval
aansprakelijk gesteld worden indien zou blijken dat het vervoermiddel van Koper niet geschikt was voor belading
en/of vervoer van de producten. De Koper zal in alle gevallen instaan voor goede en veilige losfaciliteiten die aan
alle reglementaire voorschriften terzake beantwoorden.
Nynas NV blijft eigenaar van de door haar geleverde producten tot op het moment dat Koper deze producten
volledig betaald heeft
Betaling van de prijs van het product en daarmee verband houdende prestaties dient te geschieden in de
gefactureerde valuta, tegen de op factuur vermelde betalingstermijn.
Nynas NV behoudt zich het recht voor interest aan te rekenen, gelijk aan Euribor 1 maand, verhoogd met 7%, op
alle verschuldigde bedragen vanaf hun vervaldag en dit zonder dat hiertoe enige voorafgaande aanmaning of
ingebrekestelling nodig is. Indien 7 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Nynas NV nog steeds geen
betaling is tussengekomen vanwege de Koper, zal naast voornoemde interesten eveneens automatisch een
forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn ter dekking van de administratieve kosten,
met een minimum van 125 EUR. Eventuele gerechtskosten maken geen deel uit van deze vergoeding.
Ingeval van betwisting nopens de hoeveelheid geleverde producten, zijn de beladings- en transportdocumenten van
doorslaggevende aard.
De aansprakelijkheid van Nynas NV voor om het even welke vordering uit hoofde van de levering van producten
is in ieder geval ten allen tijde beperkt tot de factuurprijs van het betreffende product. Nynas NV is nimmer
aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Koper zal Nynas NV desgevallend vrijwaren voor alle vorderingen
van derden.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet nakoming of laattijdige nakoming door Koper van één of meer
verbintenissen, heeft Nynas NV het recht om, zonder enige vergoeding, zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst haar verbintenissen op te schorten, de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de overeenkomst te
vragen, en dit onverminderd haar recht om vergoeding van de geleden schade te vragen. Onverminderd het
hiervoor bepaalde, heeft Nynas NV eveneens het recht om de overeenkomst met Koper zonder enige vergoeding
door éénzijdige opzegging te beëindigen of haar verbintenissen op te schorten indien:
A.
Koper enige rechts- of feitelijke handeling verricht of nalaat waardoor de belangen van Nynas NV
kunnen worden geschaad.
B.
Koper in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt of onbekwaam wordt
verklaard of indien er beslag op Koper’s goederen of beslag ten laste van de koper onder derden
wordt gelegd.
C.
De voorwaarden die de autoriteiten aan overheidstoelatingen, zoals vergunningen, die nodig zijn voor
het uitvoeren door Nynas NV van haar contractuele verbintenissen, verbinden of zullen verbinden,
naar het redelijke oordeel van Nynas NV te bezwarend mochten zijn of worden, of een dergelijke
overheidstoelating wordt ingetrokken. Nynas NV zal de redenen van haar beslissing aan de Koper
meedelen.
Indien zich voor Nynas NV of Koper een geval van overmacht (algehele of gedeeltelijke storing, beperking of
staking, stopzetting, beperking of vermindering, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, door Nynas NV’s
normale leveranciers, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van
arbeiders, belemmering van het verkeer, voordoet, kan Nynas NV respectievelijk Koper zijn verplichtingen uit het
contract opschorten voorzover en voor zolang de overmacht duurt. Partijen zullen elkaar op de hoogte brengen van
elke overmachtssituatie en de geschatte duur ervan.
Koper zal de handelsnamen en handelsmerken van Nynas NV niet zonder schriftelijke toestemming van Nynas NV
publiceren of gebruiken.
Ook al wordt gedurende een periode enige bepaling van deze overeenkomst niet of niet ten volle gehandhaafd, dan
zal elke partij toch steeds weer nakoming daarvan kunnen vragen.
Overeenkomsten tussen Nynas NV en Koper worden beheerst door het Belgische recht. Geschillen verband
houdende met deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
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