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Artikel 1 Definities 

Algemene Aankoop- 

voorwaarden: de onderhavige algemene aankoopvoorwaarden van Indaver; 

Bestelling: de bestelopdracht vanwege Indaver, inclusief de bijhorende 
documenten, waaronder doch niet beperkt tot de bestelbon, de 
technische specificaties, lastenboeken etc.  

Diensten: de diensten (inclusief onderhoudswerkzaamheden) die geleverd dienen 
te worden door Opdrachtnemer, zoals beschreven in de Bestelling van 
Indaver;  

Goederen: de goederen die door Opdrachtnemer geleverd dienen te worden, zoals 
beschreven in de Bestelling van Indaver, inbegrepen goederen die door 
Indaver gehuurd worden van Opdrachtnemer; 

Indaver: Indaver Groep entiteiten geregistreerd in België, Frankrijk of Nederland 
dan wel haar gelieerde vennootschappen. 

Opdrachtnemer: natuurlijke of rechtspersoon die voor Indaver werken uitvoert, diensten 
verleent of die wederpartij is bij enige Overeenkomst met Indaver. 

Overeenkomst:  iedere overeenkomst waar de Algemene Aankoopvoorwaarden op van 
toepassing zijn 

Overmacht: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 14, lid 1. 

Verandering van   

Omstandigheden: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 14, lid 4. 

Werken: de werken die uitgevoerd dienen te worden door Opdrachtnemer, zoals 
beschreven in de Bestelling van Indaver; 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Aankoopvoorwaarden 

1. Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes 
van Opdrachtnemer tot levering van Goederen, Diensten of aanneming van Werken aan of 
voor Indaver en op alle geplaatste bestellingen van Indaver.  

2. Partijen verklaren en bevestigen dat elk artikel van deze Algemene Aankoopvoorwaarden in 
verhouding staat tot het geheel van de andere artikels en dat de rechten en verplichtingen 
die uit de Algemene Aankoopvoorwaarden voortvloeien elkaar in evenwicht houden. 

3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten geldt de volgende rangorde: 
a. wjizigingsnota’s en addenda 
b. bestelbon 
c. technische specificaties vanwege Indaver 
d. Algemene Aankoopvoorwaarden; 
e. technische omschrijving in de offerte van Opdrachtnemer; 

4. De toepassing van (algemene) voorwaarden van Opdrachtnemer wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

5. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door Opdrachtnemer slechts een beroep 
worden gedaan, indien deze door Indaver uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

6. De Opdrachtnemer met wie eenmaal op basis van onderhavige Algemene 
Aankoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Indaver behoudens andersluidend 
schriftelijk akkoord tussen partijen; 

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

1. Alle door Indaver gedane offerteaanvragen zijn vrijblijvend. 
2. Offertes gedaan door Opdrachtnemer hebben een minimale geldigheidsduur van 3 maanden. 
3. Verwijzingen naar offertes van Opdrachtnemer betreffen enkel de technische specificaties 

en/of uitvoeringsmodaliteiten. 
4. Bestellingen kunnen enkel schriftelijk en met gebruik van de standaard bestelbonnen van 

Indaver geplaatst worden. 
5. Indaver is slechts gebonden aan de offertes van Opdrachtnemer indien en zoals zij schriftelijk 

heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden 
Indaver niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd.  

6. Indaver beschikt over een termijn van 3 werkdagen na Bestelling om de afgesloten Bestelling 
of Overeenkomst schriftelijk te verbreken zonder dat Opdrachtnemer aanspraak kan maken 
op enige schadevergoeding. 

Artikel 4 Leveringstijd voor Goederen en termijn voor uitvoering van Werken en 

Diensten 

1. De uiterste leveringsdatum vermeld op de Bestelling is strikt toepasselijk en heeft een 

dwingend karakter voor Opdrachtnemer behoudens ingeval van Overmacht. Indien Indaver 
op de gestelde datum niet in het bezit werd gesteld van de bestelde Goederen, of de Werken 
en/of Diensten nog niet werden uitgevoerd, is zij gerechtigd van de Overeenkomst af te zien. 
In dat geval is de Opdrachtnemer gehouden alle door Indaver geleden schade te vergoeden. 

2. Indaver kan niet verplicht worden een gedeeltelijke levering te aanvaarden, tenzij uitdrukkelijk 
vermeld in de Overeenkomst. 

3. Als leveringsplaats geldt de plaats vermeld op de Bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. Indien er geen welbepaalde plaats werd voorzien dan kan de levering 
slechts geldig geschieden op de maatschappelijke zetel van Indaver.  

4. Elke rechtsgeldige levering van Goederen zal het voorwerp uitmaken van een gedateerde 
verzendnota die volgende vermeldingen zal dragen: 

a. Nummer en datum van Indaver-bestelling evenals haar referenties 
b. Het aantal geleverde stuks, het gewicht en de beschrijving van de bestelde 

artikelen 
c. Aantal stuks per pak of colli 
d. De vermelding “gedeeltelijke levering” indien de bestelling niet volledig is 

uitgevoerd 
e. De vermelding “saldo” bij de laatste gedeeltelijke levering 

5. Ondertekening van een leveringsbon of gelijkaardig document houdt geen aanvaarding in 
van de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer noch een aanvaarding of erkenning 
van de staat van de Goederen, Werken of Diensten. 

Artikel 5 Eigendom en risico 

1. Het eigendomsrecht van alle machines, onderdelen, materialen en alle geheel of  gedeeltelijk 
gefabriceerde onderdelen bedoeld voor incorporatie zal op Indaver overgaan op de vroegste 
van de volgende ogenblikken: 

a. het ogenblik waarop de goederen identificeerbaar en/ of afgewerkt zijn 
ongeacht de plaats waar zij vervaardigd worden; 

b. het ogenblik waarop de goederen aankomen op de terreinen/ gebouwen van 
Indaver; 

c. het ogenblik waarop de prijs van de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel werd 
betaald; 

Dit artikel is niet van toepassing op Goederen die door Indaver gehuurd worden van 
Opdrachtnemer. 

2. Zolang de Goederen niet geleverd zijn, de oplevering van de Werken en/of Diensten nog niet 
heeft plaatsgevonden, blijft het risico voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de 
Goederen, Werken en/of Diensten en de eventuele beschadigingen aan materialen bij de 
Opdrachtnemer. Tijdens deze periode herstelt Opdrachtnemer elk verlies of schade aan de 
Goederen, Werken en/of Diensten ongeacht de oorzaak. Het risico voor schade aan of verlies 

van tijdelijk werk of diensten, bouwgereedschap en/of werktuigen waaraan, waarmee of in 
verband waarmee werkzaamheden worden verricht, is en blijft voor de Opdrachtnemer, ook 
indien die zaken zich in gebouwen of op terreinen van Indaver bevinden. 

Artikel 6 Prijs 

 
1. Prijzen voor Goederen, Werken en/of Diensten zijn vast en omvatten, maar zijn niet beperkt 

tot, de kosten van alle noodzakelijke materiaal, apparatuur, gereedschap en documenten, 
alle kosten van verwerking, verpakking, vervoer, nutsvoorzieningen, rechten, belastingen 
(BTW uitgesloten), licentierechten, verzekeringen, vergunningen, premies, toezicht, EHS 
bepalingen, arbeid, reproductie, communicatie, levering en alle andere items of onderdelen 
van tijdelijke of permanente aard die nodig zijn om de Goederen, Werken en/of Diensten in 
overeenstemming met de Overeenkomst te leveren, alsmede alle kosten, uitgaven, overhead 
en winst. Prijswijzigingen kunnen alleen worden toegepast na uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Indaver. Eenzijdige prijswijzigingen door de Opdrachtnemer zijn 
ten allen tijde nietig. 

Artikel 7 Meer- of minwerken 

1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen moeten worden doorgevoerd, 
stellen de partijen een aanvullende, schriftelijke overeenkomst met bijbehorende 
prijsberekening en implicaties voor de deadline op alvorens met deze wijzigingen te 
beginnen. 

Artikel 8 Facturatie- en betalingsvoorwaarden 

1. De facturatie gebeurt na levering van Goederen, oplevering van de Werken en/of Diensten 
en op basis van een goedkeuring door Indaver. Facturatie dient alleszins te geschieden 
binnen de overeengekomen termijn, of bij gebreke aan schriftelijke afspraken hieromtrent 
uiterlijk binnen de honderdtwintig (120) dagen na geldige levering van de Goederen of 
oplevering van de Werken en/of Diensten.  

2. Alle facturen worden elektronisch verzonden naar het factuur-e-mailadres (vermeld op de 
bestelling (Facturatieadres)). Het inkoopordernummer van Indaver moet op alle facturen 
worden vermeld, waarbij het nalaten hiervan resulteert in retournering van de factuur aan de 
contractant ter rectificatie. Betalingsvertragingen om deze reden zullen er niet toe leiden dat 
enige rente of compensatie verschuldigd is. 

3. Betaling door Indaver dient te geschieden binnen dertig (30) dagen einde maand na 
ontvangst van een correcte factuur en mits ontvangst van alle noodzakelijke documenten. 
Als betalingsdatum geldt de dag van de opdracht tot betaling aan de financiële instelling.  

4. Indaver behoudt zich het recht voor te betalen op de wijze die zij verkiest. Disconto en 
bankkosten zijn ten laste van Opdrachtnemer.  

5. Wanneer de levering onjuist of gebrekkig is, wordt de betalingstermijn van rechtswege 
verlengd tot de volledige uitvoering of de aanvaarding van een schadevergoeding. 
Betalingsvertraging om deze reden kan nooit aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van 
om het even welke interest of vergoeding. 

6. Bij niet-betaling binnen de 60 dagen, zonder geldige reden, kan enkel interest in meerdering 
gebracht worden vanaf de toezending van een aangetekende aanmaning door de 
Opdrachtnemer. Deze interest mag de wettelijke interest, in voege bij het afsluiten van deze 
overeenkomst, niet overschrijden.  

7. Opdrachtnemer doet afstand van enig recht op verrekening.  

Artikel 9 Garanties en aansprakelijkheid Opdrachtnemer 

1. Opdrachtnemer waarborgt dat de Goederen, Werken en/of Diensten gebruiksklaar zijn en vrij 

van zichtbare en verborgen gebreken. Hij waarborgt dat alle wettelijk verplichte documenten 
die bij de levering van de Goederen, Werken en/of Diensten behoren, steeds meegeleverd 
worden. Opdrachtnemer verklaart dat de Goederen, Werken en/of Diensten stroken met wat 
in de Overeenkomst is bepaald, met de normale eisen van bruikbaarheid (capaciteit), 
betrouwbaarheid en levensduur (storingsvrij functioneren), met de wettelijke normen en/of 
reglementen voor kwaliteit, veiligheid, milieu en hygiëne en met de catalogi advertenties en 
publiciteit hieromtrent gevoerd. Elke niet-overeenstemming met deze gegevens wordt hierna 
“gebrek” genoemd. 

2. Opdrachtnemer garandeert de realiseerbaarheid en maakbaarheid van eventuele concepten 
en ontwerpen vermeld in de offerte. 

3. Opdrachtnemer en zijn onderleveranciers garanderen dat wisselstukken gedurende de 
technische levensduur van de Goederen kunnen worden geleverd. 

4. Indien de Goederen, Werken of Diensten door een gebrek zijn aangetast, dan heeft Indaver 
de keuze tussen de vervanging ervan door anderen van dezelfde soort en type, de 
terugbetaling van het geheel dan wel een deel van de prijs evenredig met de tekortkoming, 
en de ontbinding van de Overeenkomst. In al deze gevallen heeft Indaver het recht op 
vergoeding van alle door het gebrek veroorzaakte schade inbegrepen valutaverliezen, 
renteverlies, saneringskosten, winstderving en gebruiksderving.  

5. Onder voorbehoud van eventuele andere rechten in hoofde van Indaver zal de 
Opdrachtnemer ten aanzien van Indaver en diens verbonden ondernemingen aansprakelijk 
zijn en zal hij deze vrijwaren voor alle gevolgen (directe en indirecte schade, inclusief 
bedrijfsschade) welke voortvloeien uit of zich voordoen naar aanleiding van de Goederen of 
de uitvoering van de Werken en/of Diensten voor zover deze het gevolg zijn van een daad, 
nalatigheid, verzuim, of in gebreke blijven door de Opdrachtnemer of enige onderaannemer 
en hun bedienden of aangestelden.  

6. Niettegenstaande enige afwijkende bepaling zal enige goedkeuring of toestemming (of 
gelijkaardigs) door of in naam van Indaver gegeven, de contractuele verplichtingen of 
aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer niet verminderen of hem er evenmin van 
ontheffen. 

7. De informatie verstrekt door Indaver of goedkeuringen gegeven door Indaver in verband met 
tekeningen, berekeningen of specificaties, ontheffen de Opdrachtnemer niet van zijn 
aansprakelijkheden en impliceren geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van Indaver. De 
Opdrachtnemer blijft volledig en alleen hiervoor aansprakelijk.  

8. De Opdrachtnemer zal Indaver vrijwaren voor elke vordering van een derde die het gevolg is 
van de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer of enige daad of nalatigheid 
bij de uitoefening ervan. 

9. De bovenvermelde verplichtingen omvatten de verplichting tot  de terugbetaling van erelonen, 
lasten en kosten van advocaten, verschuldigd door Indaver in het kader van juridische 
procedures. 

10. Indaver heeft het recht alle voormelde bedragen naar redelijkheid in te houden op betalingen 
door haar verschuldigd aan de Opdrachtnemer. 

11. De Opdrachtnemer zal Indaver eveneens vrijwaren voor diens eventuele aansprakelijkheid 
voor burenhinder. 

Artikel 10 Verzekeringen 

1. De Opdrachtnemer sluit op eigen kosten de volgende verzekeringen af: 
a. Aansprakelijkheidsverzekering  jegens derden: 

Een (wettelijke) burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met volgende minimum 
waarborgen: 

• Aansprakelijkheid Uitvoering / B.A. Uitbating : minimum 2.500.000  EUR per 
schadegeval voor alle lichamelijke, materiële en/ of immateriële schade. 

• Aansprakelijkheid na levering / BA Na levering : minimum 2.500.000 EUR per 
schadegeval/ per verzekeringsjaar  voor alle lichamelijke , materiële en/ of  
immateriële schade vermengd. 

In het kader van de waarborgen verleend door deze polis wordt Indaver als derde 
beschouwd. 
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b. Alle overige wettelijk verplichte verzekeringen nodig voor de levering van de 
Goederen, Werken en/of Diensten. 

c. Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering indien van toepassing 
De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering valt ten laste van Opdrachtnemer.  
Deze verzekering begint te lopen op de datum van de oplevering. Deze verzekering dekt 
Indaver als bijkomend verzekerde.  

 
2. De voorwaarden van de verzekeringspolissen betreffende het type dekking - en de 

beperkingen daarvan - die Opdrachtnemer moet behouden, hebben niet tot doel de 
aansprakelijkheden, de verplichtingen die Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst heeft 
aangegaan, te beperken. 

3. De Opdrachtnemer waakt erover dat elke polis wordt afgesloten met afstand van verhaal 
opzichtens Indaver en diens aangestelde.  

4. Ingeval van intrekking of enig andere wijziging die van invloed is op de verzekeringsdekking 
zal Opdrachtnemer Indaver hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

Artikel 11 Duur en beëindiging  

1. De Overeenkomst wordt geacht van kracht te zijn tot minstens op het ogenblik van voltooiing 
der Werken en/of Diensten of voltrekking van levering van de Goederen, zonder afbreuk te 
doen aan de duurtijd van de garanties waartoe de Opdrachtnemer gehouden is.   

2. Indien Opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of dreigt failliet te gaan, insolvabel is, zal 
worden vereffend, een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld, een beslag werd gelegd 
op zijn goederen,  in staking van betaling is, schuldig is aan herhaaldelijke wanbetaling, een 
(buitengerechtelijk) akkoord aanvraagt of in geval van gelijkaardige gebeurtenissen of 
daden in hoofde van de Opdrachtnemer volgens de wetgeving, dan heeft Indaver het recht 
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder 
voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te 
beëindigen, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend 
recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.  

Artikel 12 Geheimhouding en intellectueel eigendom 

1. Opdrachtnemer dient strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van 

vertrouwelijke informatie verkregen van Indaver, waaronder zijn begrepen technische, 
financiële en zakelijke informatie en know-how, alsmede deze Overeenkomst, haar bestaan 
en haar inhoud. 

2. De Opdrachtnemer en Indaver zullen ten allen tijde de toepasselijke privacywetgeving 
respecteren. Voor privacygerelateerde zaken kan Indaver gecontacteerd worden via 
privacy@indaver.com.  

3. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, enzovoorts die 
door Indaver aan de Opdrachtnemer worden verstrekt en de intellectuele eigendomsrechten 
met betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan Indaver. 

Artikel 13 Mededelingen en opgaven Indaver 

1. De door Indaver verstrekte adviezen, mededelingen, specificaties en opgaven omtrent 
hoeveelheid, modellen, maten en kwaliteit verbinden Indaver slechts indien en voor zover dit 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

2. Terzake van overeengekomen hoeveelheid, modellen, maten en kwaliteit gelden de tole-
ranties die in de branche gebruikelijk zijn. 

Artikel 14 Overmacht en Verandering van omstandigheden 

1. Overmacht betekent eender welke onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheid buiten 
de redelijke controle van partijen die de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de 
Overeenkomst onmogelijk maakt.  

2. Indien partijen ten gevolge van Overmacht hun verplichtingen niet tijdig kunnen naleven, 
wordt deze vertraging aanvaard voor de draagwijdte en de duur van de Overmacht. De partij 
die getroffen werd door Overmacht zal de andere Partij onmiddellijk na kennisname van de 
Overmacht schriftelijk op de hoogte brengen van de aard, begindatum en verwachte duurtijd 
van de Overmacht. 

3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie die langer aanhoudt dan een voortdurende 
periode van 3 maanden, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen. 

4. Verandering van omstandigheden betekent eender welke onvoorzienbare verandering van 
omstandigheden, ontoerekenbaar aan de schuldenaar, die de uitvoering  van de 
Overeenkomst buitensporig verzwaren. Partijen komen overeen dat zij zich onder geen enkel 
beding kunnen beroepen op een Verandering van omstandigheden of wettelijke bepalingen 
daaromtrent teneinde een aanpassing van de Overeenkomst of een beëindiging van de 
Overeenkomst te bekomen.  

Artikel 15 Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu 

1. Opdrachtnemer garandeert dat hij en zijn personeel alle kwaliteit-, veiligheids-, gezondheids- 

en milieubeschermingsrichtlijnen die conform de wetgeving of de procedures, richtlijnen en/of 
instructies van Indaver van toepassing zijn op de Goederen, Werken en/of Diensten ten allen 
tijde zullen (doen) naleven. 

2. Indien Opdrachtnemer personen tewerkstelt in de installaties van (de klant van) Indaver, dient 
Opdrachtnemer in het bezit te zijn van een VCA-certificaat / MASE certificaat of aan te tonen 
dat zij conform VCA-principes / MASE principes werken.  

Artikel 16 Duurzaam aankopen – Gedragscode leveranciers 

1. Indaver streeft naar een duurzaam aankoopbeleid en verwacht dat haar leveranciers de 

principes ondersteunt die zijn weergegeven in de “Gedragscode Leceranciers”, dewelke 
geraadpleegd kan worden via:  
https://www.indaver.com/fileadmin/indaver/Documents/Group/Indaver_SupplierCodeOfCon
duct.pdf   

2. De Opdrachtnemer garandeert ten allen tijde en op eigen kosten de “Gedragscode  
Leveranciers” van Indaver te zullen naleven bij gebreke waaraan Indaver het recht heeft om 
remediërende maatregelen op te leggen dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te beëindigen. 

Artikel 17 Personeel Opdrachtnemer 

1. Er bestaat geen arbeidsrechtelijke contractuele band tussen het personeel van de 

Opdrachtnemer en Indaver. Indaver is niet verantwoordelijk voor de organisatie en/of het 
personeel van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel 
voldoende geschikt is om de Overeenkomst op zelfstandige wijze te kunnen uitvoeren. 
Opdrachtnemer zal gehouden zijn tot volledige vrijwaring en schadeloosstelling van Indaver 
indien de relatie tussen zijn personeel en Indaver als arbeidsovereenkomst zou worden 
gekwalificeerd. 

2. De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat enkel gekwalificeerd personeel het Werk / Diensten 
uitvoert en waar nodig zal zorgen voor specifieke opleidingen (zoals doch niet beperkt tot 
veiligheidsopleidingen die noodzakelijk zijn in het licht van de specifieke werkomgeving en 
daaraan verbonden risico’s).  

 

 

Artikel 18 Wetgeving en wijzigingen 

1. Opdrachtnemer garandeert de Overeenkomst te zullen uitvoeren conform alle van toepassing 
zijnde wetgeving, inclusief de verblijfs-en sociaalrechtelijke wetgeving van toepassing zijnde 
op zijn personeel.  

2. Opdrachtnemer zal Indaver in kennis stellen van eventuele wijzigingen in de wetgeving die 
van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 19 Nietigheid 

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Aankoopvoorwaarden nietig of anderszins 

onverbindend is/zijn heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen 
verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling te treffen die de strekking van de onverbindende 
bepaling(en) zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 20 Geschillen 

1. Onverminderd de verplichting van de Contractant om toepasselijke wetgeving na te leven in 
overeenstemming met deze Overeenkomst, worden alle kwesties, vragen en geschillen met 
betrekking tot de geldigheid, interpretatie, afdwingbaarheid, uitvoering en beëindiging met 
betrekking tot de Overeenkomst of kwesties met betrekking tot Goederen, Werken en / of 
Diensten , beheerst door het recht van de plaats van jurisdictie waar de bestellende Indaver-
entiteit haar statutaire zetel heeft. Een dergelijke wet is van toepassing, met uitsluiting van 
elke andere rechtskeuze of andere lokale, buitenlandse of internationale collisieregels die 
een ander rechtsstelsel van een ander rechtsgebied van toepassing zouden kunnen 
verklaren. Toepassing van het Verdrag van Wenen inzake contracten voor de internationale 
verkoop van goederen en het Verdrag van New York betreffende de beperking van de 
internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Indien enige aanspraak of verschil van mening of geschil van welke aard dan ook met 
betrekking tot de Overeenkomst en de uitvoering daarvan (hierna 'Geschil') tussen de partijen 
ontstaat en niet door bemiddeling door de partijen zelf kan worden opgelost, zal een dergelijk 
Geschil uitsluitend en uiteindelijk geregeld door de rechtbanken die bevoegd zijn voor de 
plaats waar de bestellende Indaver-entiteit haar statutaire zetel heeft. De Nederlandse tekst 
van de Algemene Aankoopvoorwaarden heeft altijd voorrang op de Engelse of Franse 
vertalingen daarvan. 
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