ALGEMENE (VERKOOP- EN LEVERINGS)VOORWAARDEN ECOLAB BV
Gevestigd te Noordkustlaan 16C, 1702 Groot -Bijgaarden,
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0403.091.121

ingeschreven

in

de

Definities:
Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Ecolab: de besloten vennootschap Ecolab BV
Afnemer: iedere rechtspersoon of onderneming waarmee Ecolab als (potentiële)
aanbieder, verkoper en/of leverancier van goederen en/of diensten optreedt;
1 – toepasselijkheid
1.1 Toepasselijkheid van door de Afnemer gehanteerde (inkoop)voorwaarden of
verwijzing naar afwijkende voorwaarden wordt hierbij door Ecolab verworpen, tenzij
in de overeenkomst tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2 – aanbiedingen
2.1 Alle door Ecolab gedane aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,
vrijblijvend en indicatief en gebaseerd op levering c.q. uitvoering onder normale
omstandigheden en gedurende normale werktijden.
2.2 Bij een aanbieding verstrekte documentatie en overige gegevens zoals maten,
gewichten en aantallen zijn weliswaar zo nauwkeurig mogelijk maar binden Ecolab niet,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bevestigd.
2.3 De hiervoor bedoelde gegevens en daarmee verbonden rechten zijn en blijven
eigendom van Ecolab en mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Ecolab, door
de Afnemer niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, nagebootst of aan
derden ter beschikking worden gesteld en dienen op eerste verzoek aan Ecolab
teruggegeven te worden.
3 – overeenkomst/order acceptatie
3.1 Een door Afnemer verzonden order naar aanleiding van een aanbieding van Ecolab
is bindend resp. de overeenkomst komt tot stand nadat de order door Ecolab
schriftelijk is bevestigd.
3.2 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden
zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Ecolab en Afnemer zijn
overeengekomen.
4 - prijzen
4.1 Alle door Ecolab opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen en
gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Als
bij de totstandkoming van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een andere prijs is
overeengekomen dan geldt de prijs zoals vermeld in de door Ecolab gedane aanbieding.
4.2 Prijsstijgingen als gevolg van een al dan niet voorziene wijzi ging van de
prijsbepalende factoren na de aanbieding, mogen door Ecolab aan Afnemer worden
doorberekend ook in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Onder
prijsbepalende factoren wordt, doch niet uitsluitend, begrepen: de kosten van de
grondstof, mankracht, transport.
5 – levering en risico overgang
5.1 Door Ecolab opgegeven of geaccepteerde termijnen voor levering of het verrichten
van werkzaamheden/diensten zijn louter indicatief.Het enkel verstrijken of
overschrijden van een termijn levert geen verzuim op en geeft de Afnemer geen recht
op schadevergoeding.
5.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a)
Indien de goederen bij Ecolab worden afgehaald: door in ontvangst name van de
goederen door of namens de Afnemer, danwel op het moment waarop de goederen
door Afnemer afgehaald hadden kunnen worden;
b)
In geval van verzending door tussenkomst van een vervoerder: op het moment van
inladen bij die vervoerder, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst;
c)
Bij verzending door een vervoermiddel van Ecolab: door de aflevering op het
door Afnemer opgegeven adres of vestigingsadres van de Afnemer; of
5.3 Vanaf het moment van levering is het risico van de goederen voor de Afnemer.
5.4 Ecolab is steeds gerechtigd om te leveren in gedeelte n welke afzonderlijk
gefactureerd
kunnen
worden,
onverminderd
de
toepasselijkheid
van
de
betalingscondities zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
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5.5 Indien een omstandigheid zich voordoet dat in de risicosfeer ligt van de Afnemer
en daardoor een levering niet door Ecolab naar de plaats van bestemming vervoerd kan
worden, is Ecolab gerechtigd de levering voor rekening en risico van Afnemer op te
slaan en de levering in rekening te brengen alsof de levering conform de overeenkomst
of deze Algemene Voorwaarden had plaatsgevonden.
5.6 Als de levering van de goederen vanwege omstandigheden die toerekenbaar zijn aan
de Afnemer niet kan plaatsvinden conform bij Ecolab geldende leveringsprotocollen,
dan zullen eventuele meerkosten of schade door Ecolab bij Afnemer in rekening worden
gebracht.
6 – transport en verpakking
6.1. Verpakking, transport en verzending geschiedt naar inzicht van Ecolab.
Specifieke wensen van Afnemer voor de levering worden uitsluitend uitgevoerd als dit
in de overeenkomst is opgenomen. De daaraan verbonden extra kosten komen voor rekening
van Afnemer.
6.2. Ecolab hanteert onder de naam ‘MOP’(Minimum Order Policy) een beleid ten aanzien
van de afhandeling en vrachtkosten van orders, welke ofwel afhankelijk is van de
hoogte van de factuurbedragen ofwel van het totaal netto productgewicht van het
order. Dit beleid is ter beschikking gesteld aan Afnemer en Afnemer heeft dit beleid
geaccepteerd. Ecolab is gerechtigd dit beleid gedurende de looptijd van de
overeenkomst te wijzigen. Afnemer zal als dan verplicht zijn het gewijzigde beleid
te volgen.
6.3. Afnemer dient Ecolab eens per maand opgave te doen van aanwezige lege emballage,
paletten e.d. en deze zaken ten behoeve van Ecolab beschikbaar te houden. Het ophalen
of retourneren daarvan komt voor re kening van Ecolab indien en voor zover het adres
waarop de emballage, paletten e.d. moeten worden opgehaald gelijk is aan het adres
van levering.
7 – montage; reparatie en onderhoud
7.1 In het geval van montage, reparatie of onderhoud van door Ecolab gel everde
goederen, zorgt Afnemer voor eigen rekening en risico dat tijdig:
a)
alle benodigde voorbereidingen getroffen zijn (waaronder voorziening van
hulpmiddelen, -krachten en -materialen), zodat de monteur(s) van Ecolab zonder
vertraging met hun werkzaamheden kunnen aanvangen;
b)
de geschikte en tevens veilige behuizing en/of de ingevolge wet- of regelgeving
voorgeschreven c.q. vereiste voorzieningen aanwezig zijn;
c)
de toegang tot de plaats waar de goederen zijn gesitueerd geschikt is voor
transport en voor eventuele (tijdelijke en afsluitbare) opslag van bij de
uitvoering gebruikte materialen c.q. gereedschappen en andere goederen;en
d)
alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen
en in stand worden gehouden.
Bovendien draagt Afnemer er zorg voor dat geen extra kosten zullen worden geleden
door Ecolab als gevolg van de montage, reparatie of onderhoud en dat de betreffende
goederen beschikbaar zijn op de voor Ecolab meest nabije bedrijfslocatie zodat
reiskosten aan de zijde van Ecolab worden vermeden.
7.2. Bij vertraging van voornoemde werkzaamheden buiten de schuld van Ecolab, komen
alle daaruit voorkomende meerkosten voor rekening van de Afnemer.
8 – eigendomsvoorbehoud
8.1 Ecolab behoudt de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde goederen
(inclusief vervangen onderdelen), zolang de Afnemer niet (geheel) heeft voldaan aan
alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Ecolab en/of
eventuele nadere overeenkomsten die daarmee samenhangen en/of
daaruit zijn
voortgevloeid.
8.2 De Afnemer is gerechtigd, zolang alle verplichtingen jegens Ecolab worden
nagekomen, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te
beschikken. Afnemer is echter niet gerechtigd de goederen ten nadele van Ecolab te
bezwaren.
8.3 Indien de Afnemer de door Ecolab geleverde goederen vervreemdt, draagt Afnemer
aan Ecolab onmiddellijk de rechten over die Afnemer tegenover die derden heeft of
zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerhe den. Ecolab kan
verlangen dat de Afnemer de overdracht aan de derden meedeelt en Ecolab alle
inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van haar
rechten.

2

8.4 Tot aan het tijdstip van betaling is de Afnemer gehouden de goederen o p te slaan
op een wijze zodat deze als eigendom van Ecolab kenbaar zijn.
8.5 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling,
het ontstaan van enige vorm van samenloop of een aanvraag hiertoe, door of van de
Afnemer, heeft Ecolab het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst reeds geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom
terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch
onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
In die gevallen is elke vordering, welke Ecolab op Afnemer heeft, onmiddellijk
opeisbaar.
8.6 In geval van niet-tijdige betaling is Afnemer verplicht de nog voorradige goederen
op eerste aanmaning aan Ecolab terug te zenden.
9 – wederverkoop
9.1 Afnemer zal de geleverde goederen altijd met zorg behandelen en daar geen
handelingen aan verrichten waardoor de kwaliteit, de werking of de veiligheid van de
goederen wordt aangetast of wet- en regelgeving wordt overtreden dan wel de goede
naam en reputatie van het merk of de naam van Ecolab geschaad zou kunnen worden.
9.3 Ingeval van wederverkoop is Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
gehouden:
a.
goederen uitsluitend te verkopen en in het verkeer te brengen in de originele
van Ecolab afkomstige verpakking zonder enige verandering of beschadiging;en
b.
zich ervoor in te spannen dat deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige
toepassing worden verklaard;
10 – non-conformiteit en retourneren
10.1 Afnemer is verplicht om de goederen direct na levering te (doen) controleren.
Als de goederen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoorden dient Afnemer
dit uiterlijk binnen 3 dagen na levering per aangetekende post aan Ecolab te melden
zo mogelijk op het bij de in ontvangst name te tekenen document. Ingeval van
overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de goederen
en afstand te hebben gedaan van alle eventuele rechten en bevoegdheden welke Afnemer
op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ten dienste
staan.
10.2 Het beroep op non-conformiteit door Afnemer als hiervoor bedoeld schort de
betalingsverplichting van Afnemer niet op.
10.3 Als Ecolab na ontvangst van een klacht van Afnemer bevestigt dat sprake is van
non-conformiteit van de geleverde goederen, dan is Afnemer gerechtigd de non -conforme
goederen aan Ecolab te retourneren, waarb ij de voorwaarden in het Ecolab Europa
retourbeleid van toepassing zijn. Het retourbeleid is beschikbaar op de website
www.ecolab.com/returns of op aanvraag via Ecolab’s customer service afdeling. De
Afnemer is verplicht te handelen en voldoen aan het Ecolab Europa retourbeleid.
10.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen van ondergeschikte aard
qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden ten opzichte van modellen, monsters
of voorbeelden of anderszins is overeengekomen leiden niet tot non-conformiteit.
11 – omzetbonus
11.1 Ingeval Ecolab met een Afnemer een omzetbonus overeenkomt, is deze bonus pas
opeisbaar als alle leveringen waar de bonus betrekking op heeft, door Afnemer zijn
betaald en deze ook alle overige verplichtingen uit de overeenkomst en eerdere
overeenkomsten met Ecolab is nagekomen.
11.2 Ecolab is gerechtigd om hetgeen Afnemer aan haar verschuldigd is, in mindering
te brengen op de bonusuitkering.
11.3 Afnemer is gehouden op eerste verzoek aan of ten behoeve van Ecolab alle gegevens
te verstrekken die nodig zijn om het bedrag van de bonus te kunnen bepalen of
controleren en machtigt Ecolab om in voorkomend geval dergelijke gegevens op te
vragen bij de partij met wie Afnemer in relatie hiermee een contract heeft.
12 – betaling
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle door Ecolab gezonden
facturen binnen dertig dagen na factuurdatum door de Afnemer te zijn voldaan op één
van de op de factuur genoemde bankrekeningen van Ecolab en in de op de factuur
aangegeven valuta.
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12.2 De Afnemer is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn
zonder dat daar een ingebrekestelling voor vereist is. Afnemer is vanaf dat moment
over het openstaande bedrag de rentevoet (conform de Wet van 2 auagustus 2002
betreffende de bestrijding van de betali ngsachterstand bij handelstransacties)
verschuldigd. Afnemer is daarnaast gehouden tot vergoeding een bedrag van €40 ter
compensatie van administratieve kosten. Ecolab is tevens gerechtigd om aanvullende
schadevergoeding te vorderen indien haar verhaalskosten het bedrag van €40
overschrijden.
12.3 Iedere betaling van Afnemer strekt primair ter voldoening van de door deze
verschuldigde rente, alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en
wordt daarna in mindering geboekt op de oudste openst aande vordering.
12.4 Verrekening van vorderingen jegens Ecolab is door Afnemer nimmer toegestaan.
13 – garantie
13.1 Op de geleverde goederen en verrichte diensten wordt – voor zover deze zijn
betrokken van derden – door Ecolab nooit meer garantie gegeven dan aan Ecolab door
voornoemde derden wordt gegeven.
13.2 Onverlet het voorstaande wordt op de door Ecolab vervaardigde c.q. geleverde
goederen door Ecolab een garantie gegeven overeenkomstig de hierna volgende
bepalingen:
a)
Alle door Ecolab geleverde goederen worden gegarandeerd op deugdelijkheid van
gebruikte materialen en toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende
juiste werking gedurende een periode van 12 maanden na leveringsdatum , behalve
voor bederfelijke chemicaliën met een kortere leven sduur.
b)
Geconstateerde gebreken aan of van het geleverde, binnen de genoemde
garantietermijn, worden door Ecolab gerepareerd of vervangen, voor zover naar
beoordeling van Ecolab de gebreken te wijten zijn aan fouten in de constructie
of de gebruikte materialen. Voor zover sprake is van een gebrek zullen de door
de reparatie of vervanging ontstane kosten voor rekening zijn van Ecolab.
Andere kosten, waaronder in verband met montage en demontage, worden niet door
Ecolab gedragen, tenzij anders overeengekomen.
c)
De Afnemer dient Ecolab, na wederzijds overleg, de nodige tijd en gelegenheid
te geven om de naar het oordeel van Ecolab noodzakelijke reparaties en
vervangingen uit te voeren.
d)
Indien hiertoe geen, of onvoldoende tijd en gelegenheid wordt gegeven, is
Ecolab van aansprakelijkheid wegens ondeugdelijkheid ontslagen.
e)
Voor de vervangen onderdelen en reparatie geldt een garantietermijn van 6
maanden.
f)

Ten aanzien van gebreken, die (deels) het gevolg zijn van een wijziging in
wet- of regelgeving na het totstandkomen van de overeenkomst inzake aard of
de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen garantie gegeven.
g)
Bij de levering van gebruikte materi alen of gebruikte goederen in overleg met
de Afnemer, wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
h)
Ingeval de Afnemer aan Ecolab grondstoffen of goederen ter bewerking verstrekt,
wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der
opgedragen bewerkingen.
13.3 De garantieverplichtingen van Ecolab vervallen onmiddellijk
indien
de
Afnemer gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Ecolab
reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten op de door Ecolab geleverde
goederen.
13.4 Indien Afnemer niet of niet volledig aan haar betalingsverplichting voldoet c.q.
heeft voldaan, behoudt Ecolab zich het recht voor de garantie aan Afnemer te weigeren.
13.5 De Afnemer heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van het feit,
dat Ecolab haar garantieverplichtingen nog niet of niet volledig is nagekomen.
14 – recht van ontbinding
14.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht, is Ecolab gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor ten hoogste zes maanden, hetzij
de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Ecolab tot enige
schadevergoeding gehouden is of tot nakoming kan worden aangesproken. Gedurende de
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opschorting is Ecolab bevoegd en aan het einde daarvan is Ecolab verplicht te kiezen
voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
14.2 Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens lid 1, is
Ecolab gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de
overeenkomst, door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde, die daaraan
in redelijkheid moet worden toegekend.
14.3 In geval van ontbinding is de Afnemer gehouden om na de betaling van het
krachtens het vorige lid verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te
nemen, bij gebreke waarvan Ecolab bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van
de Afnemer te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.
14.4 Indien de Afnemer niet (volledig) voldoet aan enige verplichting, die voor haar
uit de met Ecolab gesloten overeenkom st of uit een daarmee samenhangende overeenkomst
voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Afnemer in
staat is aan haar contractuele verplichtingen jegens Ecolab te voldoen, alsmede in
geval van faillissement, gerechtelijke r eorganisatie, stillegging, liquidatie of
gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Afnemer, waaronder begrepen
de overdracht van een belangrijk deel van haar vorderingen, dan wel verpanding ervan,
is Ecolab gerechtigd om zonder ingebrekeste lling en zonder rechterlijke tussenkomst,
hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te schorten, hetzij deze geheel
of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de haar v erder toekomende rechten, waaronder het
recht op schadevergoeding.
14.5 Ecolab is bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door Ecolab
gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en goederen voor rekeni ng en risico van de Afnemer te doen opslaan. In
geval van ontbinding krachtens het vorige lid, wordt de overeengekomen prijs – zo
geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder
aftrek van de reeds voldane termijnen en va n de ten gevolge van de ontbinding door
Ecolab bespaarde kosten en is de Afnemer gehouden om het voren omschreven bedrag te
betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Ecolab
bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan dan wel
voor haar rekening te verkopen.
14.6 Ontbinding van een overeenkomst zal niet tot gevolg hebben dat rechten van
Ecolab voortvloeiend uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden eindigen.
15 - overmacht
15.1 Onder overmacht als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan alle
omstandigheden die een normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, waaronder
begrepen: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer,
staking, uitsluiting, stagnatie in de toelevering, brand, overstroming, in - en
uitvoerbelemmeringen, verlies of beschadiging bij transport, ziekte van onvervangbare
werknemers, belemmerende maatregelen van overheidswege en verder alle omstandigheden,
gebeurtenissen en/of oorzaken, die buiten de invloedsfeer van Ecolab vallen.
15.2 Ecolab heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die overmacht oplevert, is ingetreden nadat haar prestatie had moeten zijn verricht.
16 – aansprakelijkheid, vrijwaring en verval
16.1 Voor zover rechtens toegestaan, aanvaardt Ecolab uitsluitend aansprakelijkheid
indien de door Afnemer geleden schade:
a)
het rechtstreekse gevolg is van opzet of bedrog van Ecolab of van personen die
tot de bedrijfsleiding van Ecolab behoren; of
b)
het rechtstreekse gevolg is van een gebrek in de door Ecolab geproduceerde en
of geleverde goederen (conform het bepaalde in artikel 1 3.2(b)).
16.2 Ecolab is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of voor
(gevolgen van) vertraging in de uitvoering van montage -, reparatie-, onderhouds- of
welke werkzaamheden dan ook. De eventuele opgave van de duur van voornoemde
werkzaamheden is altijd een schatting en dient slechts ter indicatie.
16.3 Voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling, is de totale
aansprakelijkheid van Ecolab (behalve deze veroorzaakt door bedrog of opzet in hoofde
van Ecolab) voortvloeiend uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden beperkt
tot de door de Afnemer jaarlijks te betalen koopprijs voor de geleverde go ederen
exclusief BTW. Voor het geval de hiervoor vervatte beperkingen van aansprakelijkheid
van Ecolab, of een beroep daarop, door de rechter niet aanvaard worden, dan is de
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aansprakelijkheid van Ecolab beperkt tot schade aan de eigendommen van Afnemer en
letselschade.
16.4 Afnemer vrijwaart Ecolab tegen alle aanspraken van derden voor schade als gevolg
van een gebrek in een zaak die aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit
door Ecolab geleverde zaken behoudens indien en voor zover Afnemer bewij st dat de
schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door Ecolab.
16.5 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen vervalt het recht van de
Afnemer om op grond van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden rechtsvorderingen
in te stellen, één jaar na leveringsdatum.
17 – zekerheidstelling
17.1 Bij elke overeenkomst geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende
kredietwaardigheid van de Afnemer, dit ter beoordeling van Ecolab, ook als
gedeeltelijke levering reeds heeft plaats gehad.
17.2 Ecolab heeft het recht om aan en voor rekening van Afnemer een zekerheidsstelling
te vragen, in een door Ecolab aangegeven vorm en inhoud en van een voor Ecolab
acceptabele financiële instelling, om de nakoming van de verplichtingen van Afnemer
zeker te stellen. Ecolab is gerechtigd haar (leverings)verplichtingen op te schorten,
totdat zekerheid is gesteld.
17.3 Ecolab heeft het recht op verrekening van aan de Afnemer verschuldigde bedragen
met hetgeen Ecolab van de Afnemer uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft, ook
indien deze laatste vordering(-en) nog niet opeisbaar is c.q. zijn.
17.4 Afnemer is niet gerechtigd om rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst
met Ecolab aan een derde over te dragen, te verpanden of, onder welke titel dan ook,
in eigendom over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecolab.
17.5 Indien en voor zover Afnemer een overeenkomst is aangegaan met aan Ecolab in
concernverband gelieerde vennootschappen en Afnemer in verzuim is in de nakoming van
zijn verplichtingen onder die overeenkomst, is Ecolab bevoegd om de leveringen,
werkzaamheden en diensten uit hoofde van haar eigen overeenkomst met Afnemer op te
schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding jegens
Afnemer verschuldigd te zijn.
18 – intellectuele eigendomsrechten
18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (inclusief know how) met betrekking tot
door Ecolab verrichte leveringen, werkzaamheden en diensten berusten uitsluitend bij
Ecolab of haar licentiegevers. Afnemer v erkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht voor
zover noodzakelijk om de leveringen, werkzaamheden en diensten te kunnen gebruiken
in overeenstemming met deze voorwaarden.
18.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verkrijgt Ecolab alle rechten van
intellectuele eigendomsrechten (inclusief know how) en alle aanspraken hierop die
ontstaan in het kader van onder deze Voorwaarden uitgevoerde werkzaamheden of
diensten. Het auteursrecht is een van de intellectuele eigendomsrechten die worden
overgedragen. De overdracht van het auteursrecht omvat de volgende exclusieve
rechten:
a. De primaire rechten: reproductie, commercialisering en communicatie:
- het recht de verrichte leveringen, werkzaamheden en diensten te exploiteren of te
laten exploiteren;
- het recht enig product afgeleid van de verrichte leveringen, werkzaamheden en
diensten te produceren, commercialiseren, distribueren en/of te verkopen;
- het recht om de verrichte leveringen, werkzaamheden en diensten geheel of
gedeeltelijk voor te stellen, via eender welk communicatiekanaal;
- het recht om de verrichte leveringen, werkzaamheden en diensten te reproduceren.
b. De secundaire rechten: aanpassingen:
- het recht om de verrichte leveringen, werkzaamheden en diensten te bewerken of aan
te passen;
- het recht om de verrichte leveringen, werkzaamheden en diensten te integreren in
een of meerdere databanken en/of andere werken;
- het recht vergoeding te ontvangen wanneer een van de verrichte leveringen,
werkzaamheden of diensten in licentie worden gege ven aan een derde.
c. De morele rechten van de afnemer:
- De intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitgevoerde leveringen,
werkzaamheden of diensten worden overgedragen voor de gehele duur waarvoor ze
bescherming genieten door de wet en wo rden wereldwijd overgedragen ten exclusieve
titel aan Ecolab.
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Afnemer zal op eerste verzoek van Ecolab onverwijld alle medewerking verlenen om
genoemde verkrijging te effectueren.
18.3 Tenzij anders overeengekomen verleent Ecolab hierbij aan Afnemer een beperkte
licentie om gebruik te maken van de door haar afgenomen leveringen, werkzaamheden en
diensten, op voorwaarde dat Afnemer de leveringen, werkzaamheden en diensten
uitsluitend in overeenstemming met deze Voorwaarden en eventuele aanvullende
redelijke instructies van Ecolab zal gebruiken.
18.4 Afnemer stelt Ecolab schadeloos voor enige schade (met inbegrip van kosten) die
kan worden toegekend of waarmee wordt ingestemd te worden betaald in verband met
enige vordering die ertoe strekt te horen zeggen dat de uitgevoerde leveringen,
werkzaamheden of diensten de intellectuele eigendomsrechten van enige derde partij,
schendt.
19 materiaal geleverd aan de Afnemer (hierna "Materiaal")
19.1 De door Ecolab aan de Afnemer ter beschikking gestelde uitrustingen of
materialen, het ‘Materiaal’ genoemd, mag enkel worden gebruikt met de door Ecolab
verkochte producten en mag niet worden gewijzigd noch verplaatst zonder voorafgaand
uitdrukkelijk akkoord vanwege Ecolab. De Afnemer erkent dat Ecolab eigenaar is van
het Materiaal en verbindt er zich toe geen enkel eigendomslabel of eigendomsplaatje
van Ecolab of van elke vennootschap van de groep Ecolab te verwijderen, te wijzigen,
te verplaatsen of te verbergen. De Af nemer is verplicht aan derden onmiddellijk mee
te delen dat het materiaal eigendom is van Ecolab, terwijl de Afnemer tevens verplicht
is om Ecolab onmiddellijk van aanspraken van derden in kennis te stellen.
Onder voorbehoud van de bepalingen in het cont ract of in de bestelbon, staat Ecolab
op haar kosten en overeenkomstig haar eigen specificaties in voor het onderhoud van
het Materiaal, de stukken en de arbeidskrachten. Het staat Ecolab hierbij te allen
tijde vrij het geheel of een deel van het Materiaal of van de stukken waaruit het
bestaat te vervangen door gelijkwaardig Materiaal van haar keuze. De Afnemer zal
Ecolab onverwijld informeren over elk gebrek of storing van het volledige Materiaal
of van een deel ervan en meer bepaald van het injectiesysteem van de
verpakkingsproducten en zal alle maatregelen nemen die zijn vereist door de
hoogdringendheid van de toestand. Ecolab zal alles in het werk stellen om te verhelpen
aan elk gebrek of aan elke storing. Indien de Afnemer enige uit deze algemene
voorwaarden of enig andere overeenkomst tussen de Afnemer en Ecolab voortvloeiende
verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, uitstel van betaling vraagt,
in staat van faillissement geraakt, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt
of indien deze een vennootschap is, ontbonden wordt, evenals indien beslag gelegd
wordt (bewarend of uitvoerend) is Ecolab gerechtigd de overeenkomst waarmee het
materiaal wordt ter beschikking gesteld, alsook elke andere overeenkomst die tussen
Ecolab en de Afnemer bestaat, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst evenals zonder tot enige schadevergoeding of restitutie gehouden te zijn
en onverminderd de aan Ecolab verder toekomende rechten en schadevergoeding, geheel
ontbonden te verklaren.
In geval van opzegging of beëindiging is de Afnemer er toe gehouden op zijn kosten
alle Materiaal aan ECOLAB terug te bezorgen binnen een termijn van vijftien werkdagen
te rekenen vanaf het ogenblik van de opzegging. Bij ontstentenis van dergelijke
teruggave, zal Ecolab de nodige maatregelen nemen om terug in het bezit te komen van
het Materiaal op kosten van de Afnemer, die in voorkomend geval toegang zal verlenen
tot de lokalen waar het materiaal zich bevindt. Alle Materiaal moet in goede staat
van onderhoud en van werking worden terugbezorgd en mag slechts een gewone slijtage
hebben ondergaan. De nodige herstellingen zullen worden gedaan door Ecolab op kosten
van de Afnemer. In het geval dat de Ecolab-Materiaal niet in de bovengenoemde
voorwaarden wordt geretourneerd, vergoedt de Afnemer Ecolab voor alle kosten die door
laatstgenoemde worden gedragen om de Materiaal te recupereren, inclusief de nieuwe
vervangingswaarde van de niet-geretourneerde Materiaal.
20 - toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ecolab en Afnemer is uitsluitend Belgisch
recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen tussen Ecolab en de Afnemer zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.
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21 - overige bepalingen
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.
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