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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TOSOH – NL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de als verkoper optredende vennootschap Tosoh Europe NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Transportstraat 4, 3980 Tessenderlo, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het nummer
0425.952.041 (hierna: “Tosoh”), en de Klant.
Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldige en bindende algemene voorwaarden van toepassing op
de rechtsverhouding tussen partijen. De door de Klant gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden
binden Tosoh niet. Afwijkingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden van Tosoh zijn slechts geldig
indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk door Tosoh werd aanvaard. Ons stilzwijgen kan in geen geval als een
aanvaarding van (welkdanige) andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.
Deze algemene voorwaarden kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering door Tosoh worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vijftien dagen na de dag waarop zij aan de
Klant zijn bekendgemaakt. Als bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden geldt onder meer een vermelding op de factuur, een brief of een e-mailbericht aan de Klant. Daarnaast zijn de meeste recente algemene voorwaarden ook steeds terug te vinden op http://tosohbioscience.eu.
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De levering, ontvangst en aanvaarding van de goederen vindt plaats in de magazijnen van Tosoh.
Op verzoek van de Klant, en ter zijnen laste, worden de goederen verzonden. Het risico van het (volledig of
gedeeltelijk) tenietgaan en zoek raken van de goederen bij verzending ligt bij de Klant.
Op schriftelijk verzoek van de Klant en ter zijnen laste laten wij de goederen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s die bij verzending van de goederen kunnen optreden. Alle (contractuele of buitencontractuele)
verantwoordelijkheid, voor onder meer de bij de aankomst vastgestelde gebreken of ontbrekende goederen,
maar ook voor het al dan niet gedekt zijn van een schadegeval door de betreffende polis, wordt door ons afgewezen.
De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend. Een eventuele vertraging in de levering kan geen
aanleiding geven tot schadevergoeding.
De eigendom van het goed gaat pas op de Klant over wanneer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
Tot die tijd blijft Tosoh eigenaar van het geleverde goed.
Al onze facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is de Klant, automatisch en zonder dat
daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, verplicht tot betaling van de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 2%.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met
een minimum van €75), onverminderd het recht van Tosoh om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
Indien tot invordering van de verschuldigde sommen dient te worden overgegaan, is de Klant een schadeloosstelling verschuldigd voor en ten belope van alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
Tosoh is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of van de Klant de betaling van de totale aankoopprijs inclusief verwijlinteresten te vorderen, indien:
a) de Klant enige verbintenis aangegaan tegenover Tosoh onder deze overeenkomst niet uitvoert of
naleeft, tenminste voor zover de Klant bij aangetekend schrijven in kennis werd gesteld van zijn
wanprestatie en deze niet werd verholpen binnen een termijn van vijftien dagen na voormelde kennisgeving;
b) er een insolventieprocedure dreigt, ingesteld wordt of indien een dergelijke procedure over het
vermogen van de Klant wordt ingesteld, of indien de opening van een insolventieprocedure bij gebrek aan baten wordt afgewezen.
Daarnaast zal de Klant, bij beëindiging van de koopovereenkomst, de verplichting hebben onmiddellijk het
voorwerp van de koop terug te sturen. Alle kosten die gemaakt worden met het oog op deze terugzending
van het voorwerp van de koop zijn ten laste van de Klant.
Bij de levering van de goederen tekent de Klant de leveringsbon af voor ontvangst. Zichtbare gebreken
moeten op de leveringsbon worden vermeld ten laatste op het ogenblik van ondertekening. Later worden
daaromtrent geen klachten meer aanvaard, noch kunnen deze nog rechtsgeldig worden geformuleerd.
Onverminderd de wettelijke bepalingen, is Tosoh jegens de Klant enkel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Tosoh of haar aangestelden en lasthebbers. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse
en persoonlijke schade die u hebt geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals,
maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten en supplementaire kosten, alsook
met uitsluiting van enige buitencontractuele aansprakelijkheid.

16. Voorgaande bepaling geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken indien Tosoh de gebreken gekend heeft. Deze aansprakelijkheid uit hoofde van verborgen gebreken is beperkt in de hoogst mogelijke mate dat dit is toegestaan door de artikelen 1641 en 1649 van het Burgerlijk
Wetboek en in ieder geval tot de terugbetaling van de aankoopprijs.
17. Elke aanspraak moet binnen vijf werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs kon vastgesteld worden, door de Klant schriftelijk worden ingediend bij
Tosoh. Tosoh is niet gehouden aanspraken die op een later tijdstip worden ingediend te vergoeden. De
stempel van de post geldt als bewijs van de datum.
18. Bij een rechtmatige en tijdige klacht verhelpt Tosoh de gebreken naar eigen inzicht, hetzij door levering van
een gratis vervangend product, hetzij door herstelling.
19. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Tosoh
en/of haar aangestelden, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet beperkt tot brand, ongevallen, materiaalbreuk, stakingen, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, vertragingen of fouten bij leveranciers, prijsverhogingen bij de leveranciers van goederen of diensten, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische toestanden. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden
wordt steeds geacht aanwezig/verworven te zijn.
20. Elk voornoemd geval van overmacht bevrijdt Tosoh van rechtswege van om het even welke verbintenis,
zonder aanspraak op schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen.
21. Het voorwerp van de koop kan alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tosoh en na het
tijdig formuleren van een schriftelijke klacht worden teruggezonden. De toestemming van Tosoh om het
voorwerp van de koop terug te zenden kan in geen geval als erkenning van de gegrondheid van de klacht
worden beschouwd of als enige andere nadelige erkentenis in rechte of in feite van Tosoh. Kunnen in geen
enkel geval worden teruggezonden: producten die hun vervaldag hebben bereikt en radiofarmaceutische
producten, wat hun vervaldag ook moge zijn.
22. Het niet uitvoeren of afdwingen van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst door Tosoh bij een
bepaalde gelegenheid of gebeurtenis of voor een bepaalde periode zal niet worden beschouwd als een afstand van de betreffende bepaling(en) en zal geen afbreuk doen aan het recht om zich later op de betreffende bepaling of schending ervan te beroepen.
23. Elke clausule opgenomen in de overeenkomst tussen de Klant en Tosoh, en elke voorwaarde uit deze algemene voorwaarden is een onderscheiden en onafhankelijke bepaling. Indien een rechtbank (of andere
gerechtelijke of administratieve instantie) oordeelt dat één van deze bepaling(en) van de Verkoopovereenkomst nietig of onafdwingbaar is, zullen de overige bepalingen hun volle rechtskracht behouden.
24. Het bestaan en de inhoud van onderhavige overeenkomst worden beheerst door en dienen geïnterpreteerd
te worden naar Belgisch recht.
25. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, het afsluiten, de geldigheid, de inhoud, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken en hoven van
het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.
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