
 

PACCOR België ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
1. ALGEMENE OVERWEGINGEN 
1.1. Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) van [TO BE COMPLETED], met 
maatschappelijke zetel te Steenweg op Turnhout 160, 2360, Oud-Turnhout, België, met BTW nr. BE 
0433 522 197, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0433.522.197 
(PACCOR Belgium). 
1.2. Het doel van deze AV is het vastleggen van de uitvoeringsmodaliteiten en de 
voorwaarden waaronder de verkoop van producten (Producten) plaatsvindt tussen PACCOR 
Belgium en de klant (Koper). 
1.3. Deze AV zijn van toepassing op elke offerte, elke orderbevestiging en elke 
overeenkomst die wordt opgesteld en/of gesloten tussen PACCOR Belgium en de koper 
(Overeenkomst), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Deze algemene 
voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd of opgeheven, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van PACCOR Belgium. Indien de algemene voorwaarden van de Koper van toepassing 
zouden zijn in overeenstemming met deze AVTG, zullen deze AVTG van toepassing zijn in plaats van 
deze voorwaarden. 
2. QUOTATIES 
2.1. Offertes staan gedurende maximaal 30 dagen open voor aanvaarding door de 
Koper, tenzij anders vermeld in de offerte. PACCOR Belgium heeft te allen tijde het recht een offerte 
te annuleren of te wijzigen vóór aanvaarding door de Koper. 
2.2. Een door PACCOR Belgium uitgebrachte offerte is uitsluitend gebaseerd op de van 
de koper ontvangen informatie. Indien deze informatie onvolledig, onjuist of foutief is, zijn de 
eventuele meerkosten voor rekening van de koper.  
2.3. Prijsopgaven per hoeveelheid zijn slechts geldig voor zover het overeenkomstige 
aantal Producten wordt besteld. De voor specifieke bestellingen opgegeven ontwikkelings- en 
fabricagekosten zijn slechts indicatief en zullen worden aangepast binnen een marge van plus of 
min twintig procent (20%), afhankelijk van de werkelijke kosten.  
2.4. De catalogi, brochures, advertenties en prijslijsten van PACCOR Belgium worden 
louter ter informatie en als leidraad verstrekt. Alle in deze catalogi, brochures, advertenties en 
prijslijsten opgenomen producten mogen niet als een bindend aanbod worden beschouwd. 
3. PRIJZEN 
3.1. De door PACCOR Belgium aangeboden prijzen zijn netto verkoopprijzen, exclusief 
BTW (belasting op de toegevoegde waarde) en andere kosten zoals transport, verpakking, 
verzekering, in- en uitvoerrechten, enz. 
3.2. PACCOR Belgium is gerechtigd de overeengekomen prijzen op elk moment na 
overeenkomst aan te passen in geval van tussentijdse verhoging van de prijzen van grondstoffen, 
loonkosten, energiekosten en/of transportkosten binnen haar onderneming. Deze prijsverhoging 
zal plaatsvinden volgens de volgende formule: p = P x ((a x g/G) + (b x l/L) + (c x e/E) + (d x t/T) + e), 
waarbij p = nieuwe prijs, P = overeengekomen prijs, a = 40% (geschat aandeel van g/G in de prijs), 
g/G = niveau van stijging van de totale kosten van grondstoffen binnen PACCOR Belgium tussen de 
datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de prijsaanpassing wordt 
toegepast, b=20% (geraamd aandeel van l/L in de prijs), l/L = niveau van de stijging van de totale 
loonkosten binnen PACCOR Belgium tussen de datum waarop de prijs werd overeengekomen en de 
datum waarop de prijsaanpassing wordt toegepast, c=10% (geraamd aandeel van e/E in de prijs), 
e/E= niveau van de stijging van de totale energiekosten binnen PACCOR Belgium tussen de datum 
waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop de prijsaanpassing wordt toegepast, d = 
10% (geraamd aandeel van t/T in de prijs), t/T = niveau van de stijging van de totale transportkosten 
binnen PACCOR Belgium tussen de datum waarop de prijs is overeengekomen en de datum waarop 
de prijsaanpassing wordt toegepast, e = 20%. 
3.3. In geval van twijfel over de solvabiliteit van de Koper, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot opeenvolgende betalingsachterstanden of wanbetaling, of een verslechterende 
kredietwaardigheid, heeft PACCOR Belgium het recht, onverminderd andere rechtsmiddelen 
waarover de LEVERANCIER PACCOR Belgium beschikt en zonder enige aansprakelijkheid jegens de 
Koper en zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te beëindigen en/of van de Koper bijkomende 
betalingswaarborgen te eisen als opschortende voorwaarde voor de verdere uitvoering van de 
Overeenkomst en/of de overeengekomen betalingsvoorwaarden als volgt aan te passen: (i) 
contante betaling, (ii) betaling voor productie, (iii) betaling voor levering of (iv) verkorte 
betalingstermijnen. 
4. ORDERS 
4.1. Een bestelling wordt slechts geacht te zijn aanvaard, en een Overeenkomst komt 
pas tot stand, hetzij bij de terugzending van een door de Koper onvoorwaardelijk ondertekende 
offerte van PACCOR Belgium, hetzij bij de verzending van een orderbevestiging door PACCOR 
Belgium. Zodra de Overeenkomst is gesloten, wordt de verkoop van Producten definitief en kan 
deze enkel nog worden geannuleerd en/of gewijzigd overeenkomstig dit artikel 4. 
4.2. Een verzoek tot annulering en/of wijziging van de samenstelling en/of het volume 
van een bestelling van de Koper kan door PACCOR Belgium slechts in overweging worden genomen 
indien: (a) het schriftelijk en per e-mail wordt gedaan binnen twee (2) dagen na de verzending van 
de bestelling; (b) het door PACCOR Belgium wordt ontvangen vóór de aanvang van de productie van 
de desbetreffende Producten of de bestelling van bepaalde materialen die voor deze productie 
nodig zijn (c) het door de Koper wordt bevestigd binnen drie (3) dagen na de verzending van het 
eerste schriftelijke verzoek als bedoeld in punt ''a'' hierboven. Bij gebrek aan dergelijke bevestiging 
is het verzoek tot annulering en/of wijziging niet bindend voor PACCOR Belgium en staat het 
PACCOR Belgium vrij het verzoek tot annulering en/of wijziging te aanvaarden of af te wijzen. Zelfs 
indien de hierboven beschreven procedure werd gevolgd, behoudt PACCOR Belgium zich het recht 
voor elke wijziging en/of annulering van een bestelling te weigeren. 
4.3. De koper vrijwaart PACCOR Belgium volledig voor alle door PACCOR Belgium 
geleden schade en verliezen als gevolg van of in verband met de annulering van een bestelling. 
Onverminderd de werkelijk geleden schade en verliezen wordt de schadeloosstelling als volgt 
geregeld: (i) annulering vóór de aanvang van de productie van de desbetreffende Producten of de 
bestelling van bepaalde voor deze productie benodigde materialen: 30% van de voor die Producten 
overeengekomen prijs, inclusief relevante en toepasselijke belastingen en kosten; (ii) annulering na 
aanvang van de productie van de betreffende Producten of de bestelling van bepaalde voor die 
productie benodigde materialen: 100% van de voor deze Producten overeengekomen prijs, 
inclusief relevante en toepasselijke belastingen en kosten. 
4.4. De aard van de door PACCOR Belgium verkochte Producten en de daaraan 
verbonden werkings- en transportkosten vereisen dat PACCOR Belgium van de Kopers slechts 
bestellingen aanvaardt voor een minimumbedrag van zeshonderd euro (€ 600) exclusief 
belastingen, dat wordt verhoogd tot duizend euro (€ 1.000) voor bestellingen zonder transport. 
5. LEVERING 
5.1. Alle leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd overeenkomstig de laatste 
uitgave van de Incoterms. Indien in de Overeenkomst geen andere leveringstermijn is vermeld, is 
de Incoterm EX WORK PACCOR Belgium of zijn filialen (EXW - ICC Incoterm Regulation) van 
toepassing. 
5.2. Indien PACCOR Belgium zich ertoe verbindt het vervoer te regelen, doet zij dit 
vrijblijvend en voor rekening en risico van de koper. In dit geval handelt PACCOR Belgium als agent 
voor en in naam van de koper. PACCOR Belgium is in geen geval aansprakelijk voor vernietiging, 
beschadiging, verlies of diefstal tijdens het vervoer, zelfs indien PACCOR Belgium de vervoerder 
heeft gekozen. 
5.3. In het geval dat PACCOR Belgium zich ertoe verbindt het vervoer voor rekening van 
de koper te regelen, worden de leveringstermijnen slechts ter informatie en als richtsnoer gegeven, 
met name afhankelijk van de aankomsttijd van de bestellingen, de keuze van de vervoerder, de 
beschikbaarheid en de wijze van vervoer.  

5.4. PACCOR Belgium zal alle redelijke inspanningen leveren om de in de Overeenkomst 
vermelde leveringstermijnen na te leven. Het niet leveren op de aangegeven datum is geen 
voldoende reden voor annulering, noch is PACCOR Belgium aansprakelijk voor enig direct of indirect 
verlies of schade geleden door de Koper als gevolg van de vertraging in de levering. 
5.5. Gedeeltelijke leveringen en bijbehorende facturering zijn toegestaan. Indien de 
Koper de bestelde Producten niet in ontvangst neemt, zal PACCOR Belgium deze voor rekening en 
risico van de Koper verwijderen of opslaan. 
6. TOLERANTIES 
6.1. De volgende toleranties worden door de koper aanvaard voor de geleverde 
hoeveelheden, meer of minder: (a) tot vijfduizend (5.000) eenheden - vijftig procent (50%); (b) van 
vijfduizend en één (5.001) tot tienduizend (10.000) eenheden - twintig procent (20%); (c) van 
tienduizend en één (10.001) tot vijftigduizend (50.000) eenheden - vijftien procent (15%). Deze 
hoeveelheden gelden per bestelling. 
6.2. Productbeschrijvingen, tekeningen, gewichten en afmetingen zijn bij benadering. 
De Koper aanvaardt een tolerantie van vijf procent (5%), tenzij anders overeengekomen of relevante 
en toepasselijke industriële best practices een grotere tolerantie toelaten.  
6.3. De in artikel Productbeschrijvingen, tekeningen, gewichten en afmetingen zijn bij 
benadering. De Koper aanvaardt een tolerantie van vijf procent (5%), tenzij anders 
overeengekomen of relevante en toepasselijke industriële best practices een grotere tolerantie 
toelaten.  en Error! Not a valid bookmark self-reference. leiden niet tot aansprakelijkheid van 
PACCOR Belgium en rechtvaardigen niet de wijziging of annulering van een bestelling of een 
prijsvermindering of een afwijzing van de Producten. 
7. BETALING 
7.1. De facturen van PACCOR Belgium zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, dient de koper het volledige bedrag 
zonder aftrek of schuldvergelijking aan PACCOR Belgium te betalen: (a) uiterlijk dertig (30) dagen na 
factuurdatum, in de overeengekomen valuta; (b) door elektronische overschrijving op de door 
PACCOR Belgium in de facturen vermelde rekening. 
7.2. In geval van niet-tijdige betaling heeft PACCOR Belgium recht op een verwijlintrest 
op het openstaande factuurbedrag berekend aan de in België geldende wettelijke intrestvoet (W 
02/08/02), alsook op een forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten 
berekend aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00 per factuur. Laattijdige 
betaling van één of meerdere facturen heeft tot gevolg dat alle openstaande facturen van PACCOR 
Belgium onmiddellijk opeisbaar worden. De wettelijke rentevoet van toepassing in België (Wet 
02/08/02) is de herfinancieringsrentevoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 8 
punten en afgerond naar het hoogste punt 
(https://treasury.fgov.be/language_selection/rente_nl.htm). 
7.3. In geval van betwisting tussen de partijen over een of meer regels van de door de 
Koper ontvangen factuur, betaalt de Koper op de vervaldag en in zijn geheel het bedrag dat niet 
wordt betwist. Anders zullen de in dit artikel voorziene boetes automatisch op de gehele factuur 
worden toegepast. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die nodig zijn voor de 
toepassing van deze sancties zijn uitsluitend ten laste van de Koper. Niet tijdige betaling van de 
facturen heeft tevens tot gevolg dat de aan de Koper toegekende en/of door hem verkregen 
kortingen verloren gaan. Elke eenzijdige verrekening of aftrek door de Koper zal worden beschouwd 
als een inbreuk op de betalingsverplichtingen en zal leiden tot de toepassing van de bepalingen 
inzake niet-betaling of laattijdige betaling. 
8. RISICO-OVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 
8.1. Het risico van verlies van geleverde Producten gaat over op Koper op het moment 
van levering overeenkomstig de overeengekomen Incoterm. 
8.2. Tot zekerheid voor alle vorderingen die PACCOR Belgium kan hebben uit huidige 
en toekomstige zakenrelaties met de Koper of enig ander lid van de groep van ondernemingen van 
de Koper, blijft de eigendom van de geleverde Producten bij PACCOR Belgium tot volledige betaling 
van alle verschuldigde bedragen. 
8.3. De Koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe om PACCOR Belgium op eerste verzoek 
mee te delen waar de Producten zich bevinden en zal ervoor zorgen dat de Producten op kosten en 
risico van de Koper ter beschikking van PACCOR Belgium worden gesteld. Voor zover nodig krijgt 
PACCOR Belgium een onherroepelijk mandaat om de Producten terug in bezit te nemen en het recht 
om de lokalen van de Koper naar believen te betreden. 
8.4. In geval van een inbreuk op de Overeenkomst door de Koper heeft PACCOR 
Belgium het recht om de Producten binnen een redelijke termijn terug te nemen. Indien PACCOR 
Belgium de Producten terugneemt of in beslag neemt, wordt dit beschouwd als de beëindiging van 
de Overeenkomst. PACCOR Belgium heeft het recht de Producten na terugneming in geld om te 
zetten. De opbrengst wordt verrekend met de door de Koper aan PACCOR Belgium verschuldigde 
bedragen, verminderd met een redelijk bedrag voor de omzettingskosten. 
8.5. Koper heeft het recht de Producten te gebruiken of door te verkopen in het kader 
van de normale bedrijfsuitoefening. De Producten worden niet verpand en/of in bewaring gegeven. 
De Koper draagt aan PACCOR Belgium tot zekerheid (ook voor vorderingen die voortvloeien uit de 
vereffening van een rekening-courant) alle vorderingen over die voortvloeien uit de wederverkoop 
van de Producten of uit enige andere rechtsgrond met betrekking tot de Producten (verzekering, 
onrechtmatige daad). PACCOR Belgium machtigt de Koper om de overgedragen vorderingen in 
eigen naam maar voor rekening van PACCOR Belgium te innen. Deze machtiging kan te allen tijde 
worden herroepen indien de Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. 
8.6. In geval van een vordering op de Producten door een derde, met name in geval van 
inbeslagname of verbeurdverklaring, zal de Koper de derde informeren over de eigendom van de 
Producten door PACCOR Belgium en PACCOR Belgium onverwijld op de hoogte brengen, zodat 
PACCOR Belgium haar eigendomsrechten kan doen gelden. In de mate dat de derde niet in staat is 
om PACCOR Belgium te vergoeden voor alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die hiermee 
verband houden, is de Koper aansprakelijk ten aanzien van PACCOR Belgium voor deze kosten. 
8.7. De terugname door PACCOR Belgium van de gevorderde Producten verplicht de 
Koper ertoe PACCOR Belgium te vergoeden voor de waardevermindering die voortvloeit uit de 
waardevermindering van de Producten en in elk geval uit de onbeschikbaarheid van de betrokken 
Producten. Bijgevolg zal de Koper aan PACCOR Belgium als forfaitaire schadevergoeding een 
bedrag betalen dat gelijk is aan vijftien procent (15%) van de overeengekomen prijs, exclusief 
belastingen, voor de onbetaalde Producten. Indien PACCOR Belgium, na beëindiging van de 
Overeenkomst, een eerder van de Koper ontvangen voorschot behoudt, is PACCOR Belgium 
gerechtigd deze vordering te verrekenen met de vordering die voortvloeit uit de toepassing van 
bovenstaand boetebeding. 
9. DEFECTS 
9.1. De koper dient de geleverde Producten na ontvangst te inspecteren en elk 
zichtbaar gebrek aan de geleverde Producten binnen acht (8) dagen schriftelijk aan PACCOR 
Belgium te melden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de Producten te hebben aanvaard.  
9.2. Elk niet-zichtbaar gebrek aan de geleverde Producten dient schriftelijk aan 
PACCOR Belgium te worden meegedeeld binnen acht (8) dagen na de datum waarop de Koper dit 
niet-zichtbare gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij gebreke waarvan de Koper geacht 
wordt de Producten te hebben aanvaard. 
9.3. PACCOR Belgium vrijwaart de Koper voor niet-zichtbare gebreken aan de 
Producten gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de levering, met uitzondering van 
gebreken die te wijten zijn aan oneigenlijk gebruik, ongeval, wijziging van het Product en onjuiste 
opslag van de Producten. Gezien de aard van de Producten en het verwachte gebruik ervan, wordt 
een algemene beperking tot een periode van zes (6) maanden door de Koper aanvaard. 
9.4. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle ondersteunende elementen 
met betrekking tot de vastgestelde gebreken te verstrekken (foto's, video's, onderzoeksrapporten 
van derden, ...). De afnemer verleent PACCOR Belgium en/of zijn vertegenwoordigers toegang tot al 



 

zijn faciliteiten om elk onderzoek of tegenonderzoek uit te (laten) voeren dat noodzakelijk wordt 
geacht. 
9.5. De koper zal defecte producten slechts terugzenden na voorafgaande schriftelijke 
overeenkomst tussen de partijen. De kosten van terugzending zijn enkel ten laste van PACCOR 
Belgium indien een gebrek wordt bevestigd door PACCOR Belgium of haar gemachtigde 
vertegenwoordigers.  
9.6. In geval van terugzending van defecte Producten, is het essentieel om 
onmiddellijk een retourbon in te vullen met de volgende gegevens: oorzaak, bestelnummer en -
datum, leveringsnummer en -datum, en de naam van de medewerker van PACCOR Belgium die de 
terugzending heeft toegestaan. Een retourzending in een andere dan de originele verpakking wordt 
niet aanvaard. Enkel de door PACCOR Belgium gekozen vervoerder is gemachtigd om het transport 
van de geretourneerde Producten uit te voeren. 
9.7. Indien een gebrek door PACCOR Belgium of haar gemachtigde wordt erkend, zal 
PACCOR Belgium op kosten van PACCOR Belgium de defecte producten vervangen en/of de 
ontbrekende producten leveren. 
9.8. De door PACCOR Belgium geleverde producten voor gebruik in levensmiddelen 
voldoen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2008/39/EG van 6 maart 2008, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/72/EG, Richtlijn 10/2011/EG (PIM), alle aanvullende verordeningen van 10/2011/EG 
en zijn onderworpen aan een globale migratietest uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium. 
Eventuele aanvullende tests zijn onderworpen aan een specifieke overeenkomst en de kosten 
daarvan komen niet ten laste van PACCOR Belgium. 
10. OVERMACHT  
10.1. Een geval van overmacht is elke omstandigheid buiten de redelijke controle van 
een partij, die de uitvoering van de verplichtingen van die partij uit hoofde van een Contract tijdelijk 
of permanent onmogelijk maakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) oorlog of 
vijandelijkheden, overmacht, ongeval, brand, explosie, publiek protest, breuk van uitrusting, 
epidemie, pandemie, terrorisme, activiteit van een overheidsinstantie (met inbegrip van 
bijvoorbeeld de goedkeuring van wetgeving of het niet verlenen van een uitvoervergunning), of 
arbeidsmoeilijkheden die de productie, de levering, het vervoer of de consumptiepraktijk verstoren; 
(b) wanneer PACCOR Belgium niet in staat is grondstoffen, energie of energie te verkrijgen tegen 
voorwaarden die PACCOR Belgium commercieel aanvaardbaar acht. De onmogelijkheid om facturen 
te betalen vormt nooit een geval van overmacht. 
10.2. De partij die getroffen wordt door het geval van overmacht stelt de andere partij 
hiervan schriftelijk in kennis binnen zeven (7) werkdagen na het optreden van het geval van 
overmacht, in welk geval de Overeenkomst tussen PACCOR Belgium en de Koper automatisch wordt 
opgeschort voor de duur van het geval van overmacht en een redelijke reorganisatietermijn, zonder 
schadevergoeding of verhaal. Indien het geval van overmacht langer duurt dan zestig (60) dagen na 
het ontstaan ervan, kan de Overeenkomst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging door 
de eerst handelende partij worden opgezegd, zonder dat een van beide partijen aanspraak kan 
maken op schadevergoeding. De opzegging gaat in op de datum van de eerste overhandiging van 
de aangetekende brief waarbij het Contract wordt opgezegd. 
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
11.1. Tenzij in strijd met dwingend recht, en behalve in geval van opzet of grove schuld 
van PACCOR Belgium of haar aangestelden, is PACCOR Belgium niet aansprakelijk voor indirecte 
schade of gevolgschade (met inbegrip van winstderving, inkomstenderving, verlies van goodwill of 
stilstand van de fabriek) en is de aansprakelijkheid van PACCOR Belgium onder een Contract 
beperkt tot de Contractprijs.  
11.2. Bij gebreke aan minnelijke schikking dient een aansprakelijkheidsvordering tegen 
PACCOR Belgium door de koper op straffe van verval te worden ingesteld voor de bevoegde 
rechtbank binnen een termijn van zes maanden na het ogenblik waarop de koper redelijkerwijze 
kennis heeft gekregen van de feiten die deze aansprakelijkheidsvordering ondersteunen. 
12. SCHORSING - BEËINDIGING 
12.1. Indien de Koper één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van een Contract 
niet nakomt, heeft PACCOR Belgium het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en met 
onmiddellijke ingang, naar eigen goeddunken, ofwel de uitvoering van zijn eigenlijke verplichtingen 
uit hoofde van het Contract op te schorten totdat de Koper deze niet-nakoming heeft hersteld, 
ofwel het Contract te beëindigen, onverminderd enig ander rechtsmiddel dat PACCOR Belgium uit 
hoofde van het Contract of de relevante en toepasselijke regels en voorschriften kan aanwenden.   
12.2. In geval de Koper zijn betalingen duurzaam opschort, zijn faillissement aanvraagt 
of een faillissementsprocedure tegen hem wordt ingeleid, in vereffening gaat (anders dan ten 
behoeve van reconstructie of samenvoeging), zijn ontbinding aanvraagt of een 
ontbindingsprocedure tegen hem wordt ingeleid, heeft PACCOR Belgium het recht om, zonder 
voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, de Overeenkomst te beëindigen, 
onverminderd alle andere rechtsmiddelen die PACCOR Belgium krachtens de Overeenkomst of de 
relevante en toepasselijke regelgeving ter beschikking staan. 
13. COMPENSATIE 
13.1. PACCOR Belgium heeft het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en met 
onmiddellijke ingang, elke betalingsverplichting die de Koper aan PACCOR Belgium verschuldigd is 
uit hoofde van enige Overeenkomst die partijen hebben gesloten, te verrekenen met elke 
verplichting die PACCOR Belgium aan de Koper verschuldigd is, ongeacht of deze al dan niet 
opeisbaar is en ongeacht de plaats van betaling of de valuta van de verplichting.  
13.2. De koper stemt ermee in dat PACCOR Belgium het recht heeft om elke schuld die 
vóór de vervaldatum verschuldigd is, in mindering te brengen op het bedrag dat aan de koper 
verschuldigd is in het geval dat de koper failliet wordt verklaard, of insolvent wordt verklaard, een 
bedrijfsreorganisatie of insolventieprocedure, een liquidatieprocedure of een soortgelijke 
procedure wordt ingesteld of dreigt te worden ingesteld door of tegen de koper. De Koper doet 
afstand van zijn recht om zijn verplichtingen op te schorten of zijn betalingsverplichtingen uit 
hoofde van een leveringscontract te verrekenen met een eventuele vordering van de Koper op 
PACCOR Belgium. 
14. MOULDS  
14.1. PACCOR Belgium zal de Matrijzen die eigendom zijn van de Koper of die voor de 
Koper zijn ontwikkeld met de nodige zorg behandelen. 
14.2. PACCOR Belgium heeft het recht, naargelang de omstandigheden, hetzij de 
eigendom te behouden, hetzij een retentierecht uit te oefenen op deze Matrijzen indien de Koper 
zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet volledig nakomt. 
14.3. Bij beëindiging van de door de partijen overeengekomen verplichtingen dient de 
Koper op eigen kosten en risico zijn Matrijzen bij PACCOR Belgium of bij met haar verbonden 
ondernemingen terug te halen. Indien de koper dit niet doet binnen drie (3) jaar na de beëindiging, 
wordt de koper geacht de eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze 
matrijzen kosteloos aan PACCOR Belgium te hebben overgedragen en is PACCOR Belgium 
gerechtigd de matrijzen te verkopen, te vernietigen of te gebruiken voor welk doel dan ook.  
15. STOCK 
15.1. Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, is de Koper in geval van 
beëindiging van het Contract of de zakelijke relatie tussen de Partijen verantwoordelijk voor de 
betaling van de resterende product- en/of grondstofvoorraden die uitsluitend bestemd zijn voor de 
vervaardiging van Producten van de Koper. 
16. VERTROUWELIJKHEID 
16.1. In het kader van de Overeenkomst wordt onder vertrouwelijke Informatie verstaan 
alle informatie die door PACCOR Belgium aan de Koper wordt bekendgemaakt, hetzij direct of 
indirect schriftelijk, mondeling of door inzage in tastbare voorwerpen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, bedrijfsplannen, klantgegevens, klantenlijsten, klantnamen, ontwerpen, documenten, 
tekeningen, technische informatie, financiële analyse en informatie, uitvindingen, 

marktinformatie, marketingplannen, processen, methoden, formules, chemische samenstellingen, 
componenten, structuren, prognoses, prijzen, kosten, verkoopinformatie, Producten, 
Productplannen, onderzoek, diensten, specificatie, handelsgeheimen (zoals gedefinieerd door de 
toepasselijke wetgeving) of enige andere informatie.  
16.2. De Koper verbindt zich ertoe deze informatie vertrouwelijk te houden, deze 
informatie niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
PACCOR Belgium, de toegang tot deze informatie voor aandeelhouders, bestuurders, werknemers 
en adviseurs te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en 
op voorwaarde dat hen een gelijkaardige geheimhoudingsplicht is opgelegd, geen kopieën te maken 
of vertrouwelijke informatie voor eigen doeleinden te gebruiken en geen enkele andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon te helpen om deze zelfde informatie in hun voordeel te gebruiken. 
17. INDUSTRIËLE EN/OF INTELLECTUELE EIGENDOM 
17.1. PACCOR Belgium is en blijft eigenaar of licentiehouder van alle industriële en 
intellectuele eigendomsrechten op de Producten en een Overeenkomst zal nooit tot doel of tot doel 
hebben enige industriële en/of intellectuele eigendomsrechten op de Producten over te dragen, in 
licentie te geven, toe te kennen of te beloven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen.  
17.2. Indien PACCOR Belgium op verzoek van de afnemer een Product moet produceren 
waarvan het ontwerp, het model of enig ander aspect waarop intellectuele rechten kunnen rusten, 
door de afnemer wordt verstrekt, vrijwaart de afnemer PACCOR Belgium van en tegen elke 
aanspraak op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.  
17.3. De koper machtigt PACCOR Belgium om zijn naam te vermelden en/of zijn logo te 
reproduceren voor zijn eigen reclame, in welke vorm en op welk medium ook. 
18. AANWIJZING 
18.1. PACCOR Belgium kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een van zijn filialen zonder toestemming van 
de Koper.  
18.2. De Koper is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande toestemming van PACCOR Belgium. 
19. WAARDERING 
19.1. Indien PACCOR Belgium haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst op geen 
enkel moment en gedurende geen enkele periode afdwingt, mag dit niet worden uitgelegd als een 
verklaring van afstand van deze rechten.  
20. DIGITALE AANBESTEDING 
20.1. De partijen komen overeen dat gewone, geavanceerde of gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen overeenkomstig de eIDAS-verordening (Verordening (EU) nr. 
910/2014) en scans van een rechtsgeldig ondertekend document die via e-mail worden verzonden, 
dezelfde bewijskracht hebben als een originele handgeschreven handtekening.  
21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
21.1. Het toepasselijke recht op de contractuele relatie tussen PACCOR Belgium en de 
koper is het Belgische recht. De bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
De keuze van woonplaats geschiedt door PACCOR Belgium op haar maatschappelijke zetel. In geval 
van een geschil trachten de partijen binnen dertig (30) dagen tot een minnelijke schikking te komen. 
Indien binnen deze termijn geen overeenstemming wordt bereikt, komen de partijen overeen dat 
alle geschillen die voortvloeien uit het sluiten, de uitvoering of de niet-uitvoering van 
Overeenkomsten tussen PACCOR Belgium en de Koper zullen worden voorgelegd aan de 
rechtbanken 

 
 
 
 
 
  


