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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GIVAUDAN (hierna ‘Verkoper’) 
 
Toepasbaarheid. Alle verkopen door de Verkoper zijn enkel aan de 
volgende voorwaarden onderworpen, ondanks alles wat daarvan 
afwijkt in de aankoopvoorwaarden van de Koper of in een ander 
document dat door de Koper werd verstrekt. Tegenstrijdige en 
bijkomende voorwaarden van zulke documenten worden beschouwd 
als verwijderd en binden de partijen niet, behalve indien dat 
uitdrukkelijk werd overeengekomen met de Verkoper. 
Orderbevestiging. Orders van de Koper zijn niet bindend voor de 
Verkoper tot ze door de Verkoper schriftelijk of met een elektronische 
methode van zijn keuze werden bevestigd. 
Prijs. De prijs vermeld op de orderbevestiging wordt beschouwd als 
de prijs overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper. Als er 
meerdere of toekomstige leveringen zijn, kunnen de prijzen op elk 
moment door de Verkoper worden gewijzigd.  
Betaling. De Koper betaalt volgens de voorwaarden vermeld op de 
orderbevestiging, of als er geen betalingsvoorwaarden op de 
orderbevestiging zijn, netto zonder korting 30 dagen na de 
factuurdatum. De Verkoper heeft het recht om toekomstige leveringen 
uit te stellen, of om bevredigende waarborgen te eisen, als de Koper 
voor een levering niet volledig heeft betaald op de vervaldatum van de 
betaling voor die levering. Verkoper zal Koper een vertragingsrente in 
rekening brengen van 1,5% per maand over alle achterstallige 
bedragen of het maximum bedrag dat door de wet is toegestaan, de 
laagste daarvan. 
Alle betalingen gebeuren zonder compensaties of tegenvorderingen. 
Leveringstermijnen. De Verkoper ernaar streven de goederen te 
leveren op de leveringsplaats in overeenstemming met de bepalingen 
op de orderbevestiging. Bij gebrek aan zo'n bepaling worden de 
goederen geleverd te Ex Works (Incoterms 2010). 
Leveringsdatum. De Verkoper levert de goederen op de datum 
vermeld op de orderbevestiging. Bij gebrek aan zo'n bepaling worden 
de goederen geleverd op de datum die de Verkoper geschikt acht. 
Garanties. De Verkoper garandeert dat de goederen in 
overeenstemming zullen zijn met de standaardspecificaties van de 
Verkoper geldig op de verzendingsdatum, of met de eventuele 
specificaties van de Koper. Bovendien garandeert de Verkoper dat de 
goederen voor zover hij weet geen inbreuk vormen op patenten van 
derden. ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, IN 
VERBAND MET DE GOEDEREN, AFZONDERLIJK GEBRUIKT OF 
SAMEN MET ANDER MATERIAAL, MET INBEGRIP VAN MAAR 
NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DE 
GESCHIKTHEID OF VERHANDELBAARHEID VOOR WELK DOEL 
OOK, WORDEN VERWORPEN. 
Claims. De Koper moet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst 
onderzoeken of de goederen in overeenstemming zijn met de 
specificaties en/of monsters. Alle claims van de Koper, met inbegrip 
van en zonder beperking tot claims voor vermeende gebreken, schade 
en tekorten, moeten schriftelijk worden ingediend en binnen tien 
werkdagen na de ontvangst van de goederen door de Koper bij de 
Verkoper worden ontvangen, waarbij in elk geval alle claims gemaakt 
nadat de goederen door de Koper werden doorverkocht of nadat de 
goederen werden verwerkt of bewerkt, ongeldig zijn. In afwijking van 
het voorgaande, moeten evidente transportschades direct na 
ontvangst gemeld worden aan vervoerder en Verkoper.  Claims in 
verband met gebreken die ondanks nauwkeurige inspectie van de 
goederen niet binnen de hiervoor vermelde periode konden worden 
opgemerkt, moeten schriftelijk worden ingediend en door de Verkoper 
binnen 10 werkdagen na de ontdekking van de gebreken worden 
ontvangen, en in elk geval niet later dan 90 dagen nadat de Koper de 
goederen heeft ontvangen. Als de Koper niet binnen de hiervoor 
vermelde toe te passen periode een claim indient, wordt dat 
beschouwd als een volledige en onvoorwaardelijke verklaring van 
afstand van die claim. Als behoorlijk bewezen is dat de goederen 
gebrekkig zijn, zal de Verkoper op eigen kosten en naar eigen keuze 
die gebrekkige goederen ofwel vervangen ofwel repareren, of de 
Koper de betaalde prijs terugbetalen. 
Aansprakelijkheid. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER 
IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE AANKOOPPRIJS VAN DE 
HOEVEELHEID GOEDEREN WAARVOOR EEN CLAIM WORDT 
INGEDIEND. Bovendien zal de Verkoper onder geen enkele 
omstandigheid aansprakelijk zijn voor speciale, toevallige of indirecte 
schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, 
inkomstenverlies, enz.) opgelopen door de Koper of derden. Waar 
dwingende bepalingen in de wet dit voorschrijven, zal de 

aansprakelijkheid van Verkoper voor naar behoren bewezen schades 
veroorzaakt door grove schuld of opzettelijk wangedrag niet beperkt 
zijn.  
Informatie. De Verkoper mag de Koper informatie verschaffen over 
het gebruik van smaken en/of aroma's in het product van de Koper. De 
Koper erkent dat als dat gebeurt, de Verkoper op geen enkele manier 
verantwoordelijk is voor het gebruik van het product van de Verkoper 
door de Koper. De Koper erkent dat de Verkoper niet alle 
omstandigheden kan voorzien waarin de producten van de Verkoper 
kunnen worden gebruikt, en daarom stemt de Koper ermee overeen 
om zelf testen uit te voeren om te bepalen of de producten van de 
Verkoper veilig en geschikt zijn voor de doelen van de Koper. Er is 
geen garantie op de informatie verschaft door de Verkoper, expliciet 
noch impliciet, en de Koper stemt erin toe om de Verkoper te vrijwaren 
voor alle verliezen, kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot 
redelijke honoraria voor advocaten) en claims die ontstaan uit of in 
verband staan met het product van de Koper. 
Geheimhouding 
Alle informatie en materialen (inbegrepen goederen, en/of monsters 
daarvan) verstrekt door Verkoper aan Koper, zijn vertrouwelijken 
mogen door Koper niet openbaar gemaakt worden aan derden. 
(anders dan aan wettelijk  gelieerde ondernemingen) 
Geen analyse. Koper zal de goederen (of monsters daarvan) niet voor 
enig doel, direct of indirect, analyseren om de chemische 
samenstelling of structuur te achterhalen of de goederen (of monsters 
daarvan) reproduceren. 
Verzachtende omstandigheden voor de uitvoering. Vertraging bij 
de uitvoering of niet uitvoeren door de Verkoper leidt niet tot 
aansprakelijkheid als dat werd veroorzaakt door omstandigheden 
waarover hij geen controle heeft, met inbegrip van en niet beperkt tot 
overmacht, brand, overstroming, explosies, oproer, oorlog, terrorisme, 
gevaren op zee, problemen met arbeiders, defecte machines, 
handelingen of verbodsbepalingen van de regering, tekorten aan 
grondstoffen of energie tegen redelijke kosten, en/of 
verkeersopstoppingen. 
Naleving van de wetgevingen. De Koper stemt erin toe dat hij 
verantwoordelijk is om alle geldige wetten en regels in verband met 
producten die hij bestelt bij de Verkoper na te leven, eenmaal dat die 
producten werden aangekocht. 
Diversen. Als de Verkoper of Koper een recht dat ze in een bepaalde 
omstandigheid hebben niet kunnen afdwingen, dan wordt dat niet 
beschouwd als een verklaring van afstand van een recht dat ze in 
andere omstandigheden zouden hebben. 
Indien mogelijk zal elke bepaling in deze Algemene 
verkoopvoorwaarden worden geïnterpreteerd als van kracht en geldig 
volgens de toe te passen wetten. Door de beslissing van een 
rechtbank met voldoende bevoegdheden dat een of meer delen of 
bepalingen van deze Algemene verkoopvoorwaarden niet in rechte 
afdwingbaar zijn, worden de Algemene verkoopvoorwaarden niet 
ongeldig gemaakt, en de beslissingen van zo'n rechtbank zullen 
worden uitgevoerd om in de mate van het mogelijke de delen of 
bepalingen die niet in rechte afdwingbaar zijn te beperken. 
Overdracht. De Koper zal zijn rechten of taken overeenkomstig dit 
besluit niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Verkoper. 
Engelse versie. De Engelse versie van deze algemene 
verkoopvoorwaarden prevaleert boven elke vertaling. 
Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid. Alle aankopen door de 
Koper bij de Verkoper zijn onderworpen aan HET RECHT VAN DE 
PLAATS WAAR DE STATUTAIRE ZETEL VAN VERKOPER ZICH 
BEVINDT met uitsluiting van eventuele wetsconflicten en het Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van de Verenigde 
Naties. Elk geschil dat ontstaat uit of in verband staat met de aankoop 
van goederen door de Koper zal worden voorgelegd aan HET RECHT 
VAN DE PLAATS WAAR DE STATUTAIRE ZETEL VAN VERKOPER 
ZICH BEVINDT ONVERMINDERD HET RECHT VAN VERKOPER 
EEN RECHTSVORDERING IN TE STELLEN IN DE PLAATS WAAR 
DE STATUTAIRE ZETEL VAN KOPER ZICH BEVINDT. 


