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1. Toepassingsgebied 
1.1 Alle bestellingen (leveringen van goederen en het verlenen van 
diensten) door nv Heraeus Electro-Nite International. en van de aan haar 
verbonden en in België actieve vennootschappen ("Heraeus") geplaatst, 
zijn onderworpen aan de volgende Algemene Aankoopvoorwaarden 
("AV"). Deze AV gelden ook voor toekomstige bestellingen van Heraeus. 
Heraeus verzet zich tegen de toepassing van de algemene voorwaarden 
van de leverancier voor het geval zij afwijken van deze AV of van kracht 
zijnde wettelijke bepalingen, tenzij Heraeus zich voorafgaande schriftelijk 
en uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden van 
de leverancier. Algemene voorwaarden van de leverancier zullen ook geen 
deel uitmaken van een overeenkomst tussen Heraeus en de leverancier, 
zelfs als Heraeus, zich bewust zijnde van afwijkende of wederrechtelijke 
algemene voorwaarden van de leverancier, de levering van goederen 
aanvaardt, diensten laat uitvoeren of betaalt voor dergelijke leveringen of 
diensten. 

2. Aanbod en Totstandkoming van een Overeenkomst 
2.1 Alle bestellingen, overeenkomsten, en wijzigingen zullen Heraeus 
enkel binden wanneer deze door Heraeus schriftelijk geplaatst, aangegaan 
of bevestigd werden. Alle communicatie dient met de dienst aankoop van 
Heraeus te gebeuren. 
2.2 Bestelling door Heraeus geplaatst zonder tijdsbeperking op de 
aanvaarding, moeten door de leverancier binnen de veertien (14) dagen 
vanaf het plaatsen van de bestelling aanvaard worden. 
2.3 Prijsopgaves zijn bindend en niet heronderhandelbaar tenzij dit 
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is.  
2.4 Indien een verschil bestaat tussen de orderbevestiging van de 
leverancier en de bestelling van Heraeus, zal een overeenkomst enkel tot 
stand komen indien de leverancier Heraeus een wijziging uitdrukkelijk heeft 
aanbevolen en Heraeus hiermee schriftelijk akkoord gegaan is.  

3. Onderzoeks- en Verwervingsverplichtingen 
3.1 Binnen het kader van haar algemene en specifieke vakkennis, zal 
de leverancier alle tekeningen, berekeningen, specificaties en andere 
taakomschrijvingen die door Heraeus worden verschaft op eigen initiatief 
nakijken op fouten en inconsequenties. De leverancier zal alle potentiële 
zorgen en bezwaren onmiddellijk schriftelijk aan Heraeus melden en 
verduidelijken.  
3.2 Zelfs na de eigendomsoverdracht, draagt de leverancier het risico 
tot aan de inbezitstelling van het goed aan Heraeus.  

4. Levering; Retentierecht; Zekerheden 
4.1 De leveringstermijn of termijn voor uitvoering door Heraeus in de 
bestelling gespecifieerd is bindend. Indien de bestelling geen zulke termijn 
specifieert, dient de levering van de goederen of de uitvoering van de dienst 
binnen de veertien (14) dagen na datum van bestelling te geschieden.  
4.2 Indien de leverancier de bindende termijn voor levering of uitvoering 
in artikel 4.1 niet kan naleven, zal hij Heraeus  hiervan onmiddellijk op de 
hoogte stellen en een nieuwe datum voor de levering of uitvoering 
voorstellen. Daarenboven, is de leverancier verplicht onverwijld eventuele 
problemen in de levering/uitvoering die zich kunnen voordoen, om welke 
reden dan ook, aan Heraeus te melden en dit onmiddellijk nadat de 
leverancier hiervan kennis heeft genomen of redelijkerwijze had kunnen 
nemen. 
4.3 De leverancier is verplicht om alle instructies en vereisten vermeld 
door Heraeus met betrekking tot het transport, de expediteur en de 
verzending strikt na te leven.  
4.4 Alle leveringen en diensten zullen DDP "Point of Use" (Incoterms 
2020) worden uitgevoerd. Indien de levering op een werf of rechtstreeks 
aan een derde wordt uitgevoerd, zal het lossen op kosten en risico van de 
leverancier gebeuren.  
4.5 Gedeeltelijke leveringen zijn enkel toegestaan met de uitdrukkelijke 
en schriftelijke toestemming van Heraeus, die haar toestemming niet op 
onredelijke wijze zal weigeren.  
4.6 De leverancier is verplicht om aan elke verzending een leveringsbon 
toe te voegen, die precies de inhoud van de zending, het netto gewicht per 
stuk, en de volledige SAP-bestelnummer van Heraeus weergeeft. 
4.7 De onvoorwaardelijke aanvaarding door Heraeus van een laattijdige 
levering of laattijdige uitvoering, houdt geen afstand in door Heraeus van 
het recht op schadevergoeding, voor schade ontstaan door de laattijdige 
levering of uitvoering. Het voorgaande geldt totdat Heraeus alle betalingen 
verschuldigd voor de goederen of diensten volledig heeft voldaan. 
4.8 Met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en gewicht, zullen de 
cijfers bepaald door Heraeus tijdens de controle bij in ontvangst name, 
bindend zijn, tenzij de onjuistheid door de leverancier wordt bewezen. 
4.9 De leverancier zal in redelijke mate bijstand verlenen aan Heraeus 
bij het verkrijgen van voordelige tarieven en andere overheidsvoordelen en 
dient alle ondersteunende gegevens en documenten aan Heraeus over te 
maken, meer bepaald eventuele certificaten van oorsprong, die ten dien 
einde door Heraeus werden aangevraagd.  

4.10 Indien betaalinstrumenten, vervoersdocumenten, certificaten van 
oorsprong of verkoopbelastingsdocumenten ontbreken of incorrect zijn, 
behoudt Heraeus zich het recht voor om de aanvaarding van de goederen 
te weigeren en dit op kosten en risico van de leverancier.  
4.11 Indien de leverancier ermee heeft ingestemd om de installatie of 
montage uit te voeren, en bij gebreke aan een andersluidende schriftelijke 
overeenkomst/bepaling hieromtrent, zal de leverancier alle noodzakelijke 
uitgaven, zoals reiskosten of vaste kosten, dragen.  
4.12 Contractuele pandrechten of enige andere zekerheid of enig ander 
voorbehoud door de leverancier gesteld, kunnen slechts ontstaan door een 
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Heraeus en de leverancier.  
4.13 De leverancier zal alle organisatorische instructies geven en alle 
organisatorische maatregelen nemen, meer specifiek op het gebied van de 
bescherming van eigendom, de veiligheid van handelsrelaties, personeel 
en informatie, alsmede op het gebied van verpakking en vervoer, die nodig 
zijn om de veiligheid in de distributieketen te verzorgen, bijvoorbeeld door 
het aanwenden van de vereisten van de internationaal aanvaarde 
initiatieven op basis van het WCO SAFE Framework of Standards (vooral 
de AEO). De leverancier zal zijn leveringen van goederen aan en zijn 
uitvoering van diensten voor Heraeus beschermen tegen onbevoegde 
toegang en manipulaties en dergelijke leveringen en diensten uitsluitend 
door betrouwbaar personeel laten verrichten. De leverancier is verplicht 
eventuele onderaannemers, die zij beopdracht, vergelijkbare instructies te 
geven en hen vergelijkbare maatregelen te doen nemen. 
4.14 De leverancier verklaart en garandeert dat de goederen geen van de 
stoffen beperkt door Richtlijn 2011/65/EU (RoHS) bevatten, dat de stoffen 
die de goederen bevatten en het gebruik ervan ofwel reeds geregistreerd 
zijn ofwel niet geregistreerd dienen te worden overeenkomstig de 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-Verordening) en, indien nodig, 
dat een vergunning in overeenstemming met de REACH-Verordening werd 
verleend. De leverancier zal, indien nodig, het veiligheidsinformatieblad 
voorbereiden overeenkomstig Bijlage II van de REACH-Verordening en 
deze aan Heraeus overmaken. Indien de geleverde goederen als 
gevaarlijke goederen geclassificeerd dienen te worden in de zin van de 
geldende internationale regels, normen en richtlijnen, moet de leverancier 
Heraeus daarvan uiterlijk op de datum van de orderbevestiging in kennis 
stellen. 
4.15 Heraeus behoudt haar titel en/of het eigendomsrecht met betrekking 
tot alle voorwerpen, zoals stoffen, gereedschappen, materialen en andere 
voorwerpen, die door Heraeus aan de leverancier voor 
productiedoeleinden worden verstrekt. Zolang zij niet verwerkt zijn, moeten 
dergelijke voorwerpen afzonderlijk opgeslagen en verzekerd worden tegen 
hun nieuwwaarde tegen verlies en vernietiging en dit op kosten van de 
leverancier. De verwerking, het mengen of combineren van (verdere 
verwerking) van dergelijke voorwerpen door de leverancier wordt enkel 
uitgevoerd in opdracht van Heraeus. Hetzelfde geldt voor de verdere 
verwerking door Heraeus van de aan haar geleverde goederen, zodat 
Heraeus wordt geacht de fabrikant en de eigenaar van het (eind)product te 
zijn. 
4.16  Het eigendomsrecht of enige andere titel met betrekking tot de 
goederen wordt onvoorwaardelijk overgedragen aan Heraeus en dit 
ongeacht het al dan niet betaald zijn van de koopprijs. Indien Heraeus 
uitzonderlijk een aanbod van de leverancier zou aanvaarden waarbij de 
overdracht van de eigendomstitel van de goederen afhankelijk is van de 
betaling van de koopprijs, zal het eigendomsvoorbehoud dat de leverancier 
maakt, uiterlijk op het moment van de betaling van de koopprijs vervallen. 
In dat geval is het Heraeus toch toegestaan om de goederen te verkopen, 
in het kader van haar normaal handelsverkeer, vóór de betaling van de 
koopprijs, op voorwaarde dat Heraeus aan de leverancier van tevoren de 
vordering op de aankoopprijs die voortvloeit uit dergelijke doorverkoop 
cedeert (toepassing van het eenvoudige eigendomsvoorbehoud uitgebreid 
tot wederverkoop). In elk geval, zijn alle andere vormen van 
eigendomsvoorbehoud, door de leverancier gesteld, uitgesloten; in het 
bijzonder het uitgebreid eigendomsvoorbehoud na zaakvorming. 

5. Force Majeure 
5.1 Overmacht, arbeidsconflicten, bedrijfsstoringen zonder dat een 
schuld of nalatigheid van Heraeus aangetoond werd, epidemieën, 
burgerlijke onrust, acties van een overheidsinstantie en andere 
gebeurtenissen of omstandigheden buiten de controle van Heraeus, geven 
Heraeus het recht - onverminderd enig ander recht of rechtsmiddelen 
waarover Heraeus beschikt - de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden indien dergelijke omstandigheden of gebeurtenissen 
gedurende 3 maanden blijven voortduren en resulteren in een aanzienlijke 
daling in de vraag vanwege Heraeus. 

6. Contractuele Schadevergoeding 
6.1 In het geval dat de leverancier in gebreke blijft zijn leverings- of 
uitvoeringsplicht tijdig te vervullen, kan Heraeus een contractuele 
schadevergoeding vorderen aan het tarief van 0,5% van de totale waarde 
van de bestelling voor iedere begonnen kalenderweek van verzuim van de 
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leverancier, maar niet meer dan 10% van deze totale waarde. Deze 
bepaling is niet van toepassing indien de leverancier het bewijs levert dat 
de niet-naleving werd veroorzaakt door redenen buiten zijn wil en dat alle 
redelijke (voorzorgs)maatregelen door hem werden genomen. 
6.2 De contractuele schadevergoeding op grond van artikel 6.1 ontstaat, 
van zodra de leverancier niet tijdig levert of uitvoert. Betaling van de 
contractuele schadevergoeding is direct opeisbaar zonder 
voorafgaandelijke ingebrekestelling. 
6.3 Heraeus kan de contractuele schadevergoeding afdwingen en dit 
onafhankelijk van haar vordering in natura tot nakoming van de leverings- 
of uitvoeringsverplichting van de leverancier. Indien Heraeus de laattijdige 
prestaties van de leverancier aanvaardt, kan Heraeus de contractuele 
schadevergoeding alsnog vorderen, zelfs als dit recht niet uitdrukkelijk 
werd voorbehouden op het tijdstip van ontvangst van de levering. Heraeus 
behoudt zich het recht voor om de contractuele schadevergoeding uiterlijk 
op het moment van de definitieve betaling van de betrokken levering te 
doen gelden. 
6.4 Het staat Heraeus vrij een grotere schade te bewijzen dan deze 
gedekt door de contractuele schadevergoeding van artikel 6.1. De 
contractuele schadevergoeding wordt dan verrekend met de bewezen 
schade. 

7. Vrijwaring voor gebreken; Productaansprakelijkheid; 
Verzekering 
7.1 De leverancier is verantwoordelijk voor de goede staat van de 
geleverde goederen en de verrichte diensten en voor het voorhanden zijn 
van de gegarandeerde eigenschappen. De leverancier is in het bijzonder 
verantwoordelijk voor de conformiteit van de goederen en diensten aan de 
stand van de techniek, aan de algemeen aanvaarde technische, 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de publieke overheden en 
handelsorganisaties, en voor de conformiteit van de goederen en diensten 
aan alle toepasselijke wetgeving. 
7.2 Heraeus is verplicht om als een goede huisvader de conformiteit van 
de levering na te gaan met de volgende voorwaarde: de plicht van Heraeus 
om te onderzoeken is beperkt tot zichtbare gebreken die duidelijk aan het 
licht komen bij een uitwendig onderzoek van de goederen, met inbegrip 
van de vervoersdocumenten, tijdens de controle bij in ontvangst name en 
gebreken die zichtbaar zijn bij de kwaliteitscontrole door middel van een 
steekproef (zoals schade aan de goederen tijdens transport, verkeerde 
levering en onvoldoende levering, bijvoorbeeld). Buiten het voorgaande, 
hangt de haalbaarheid van een dergelijke inspectie, in de kader van het 
normale handelsverkeer, af van de omstandigheden van het individuele 
geval. De aanvaarding door Heraeus doet geen afbreuk aan het recht van 
Heraeus tot kennisgeving van verborgen gebreken die later worden 
ontdekt. De leverancier is verplicht Heraeus te vrijwaren voor verborgen 
gebreken en dit conform de artikelen 1641 e.v. van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek. In alle gevallen zal een kennisgeving van gebreken worden 
geacht snel en tijdig te zijn verstrekt indien de leverancier binnen een 
termijn van veertien (14) kalenderdagen van het gebrek in kennis wordt 
gesteld. 
7.3 De wettelijke bepalingen omtrent vrijwaring voor uitwinning (artikelen 
1626 e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek) en verborgen gebreken 
(artikelen 1641 e.v; van het Belgisch Burgerlijk Wetboek zijn van 
toepassing, tenzij anders bepaald hieronder. 
7.4 Indien de leverancier, in het kader van de uitvoering van het contract,  
een gebrekkig goed herstelt of vervangt met een product dat vrij is van 
gebreken, begint de wettelijke garantietermijnen vanaf dan opnieuw te 
lopen. 
7.5 Indien de leverancier in gebreke blijft zijn verplichting tot uitvoering 
van de overeenkomst binnen een redelijke termijn, door Heraeus 
vastgesteld, na te komen, heeft Heraeus het recht om de niet-nakoming 
hetzij zelf te remediëren hetzij een derde te gelasten om dit te doen en dit 
ten koste van de leverancier, waarbij Heraeus een voorschot kan 
factureren voor de hierdoor ontstane kosten. 
7.6 Alle kosten veroorzaakt door de levering van gebrekkige goederen 
of onvolkomen verrichting van diensten, met name reis-en transportkosten, 
arbeidskosten en materiaalkosten, en de kosten van een controle bij in 
ontvangst name boven de gebruikelijke omvang, zijn voor rekening van de 
leverancier. Eventuele kosten die de leverancier moet doen voor het 
onderzoek en rectificatie van gebreken (met inbegrip van verwijderings- en 
installatiekosten) komen uitsluitend ten laste van de leverancier, zelfs als 
uiteindelijk blijkt dat er geen gebrek was. Heraeus is enkel verplicht tot 
betaling van schadevergoeding aan de leverancier voor onterechte 
aanspraken wegens vordering tot vrijwaring voor gebreken indien Heraeus 
heeft erkend dat geen gebrek bestond, of indien de niet-erkenning een 
grove nalatigheid in hoofde van Heraeus blijkt te zijn.  
7.7 De leverancier is verplicht Heraeus te vrijwaren en haar schadeloos 
te stellen tegen alle vorderingen voor productaansprakelijkheid, en van 
enig verlies of schade die daaruit voortvloeien, indien en voor zover deze 
vorderingen toe te schrijven zijn aan een gebrek in het geleverde / 
vervaardigde goed of de geleverde dienst door de leverancier. Als een 
productaansprakelijkheidsvordering in de strikte zin tegen Heraeus wordt 
ingesteld, is het voorgaande slechts van toepassing voor zover de 
leverancier in gebreke is. Indien de leverancier verantwoordelijk is voor het 

verlies of de schade, rust de bewijslast met betrekking tot de 
aansprakelijkheid op de leverancier. De leverancier zal ook alle 
noodzakelijke kosten en uitgaven dienen te vergoeden, inclusief de kosten 
van een gerechtelijke procedure, of de kosten om het goed of product terug 
te roepen of uit de handel te halen. Heraeus zal de leverancier informeren 
omtrent de omvang en de inhoudelijke aspecten van een dergelijke 
terugroeping voor zover dit redelijkerwijze praktisch uitvoerbaar is. 
7.8 De leverancier is verplicht tot het afsluiten en behouden van een 
productaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking en zal op 
eerste verzoek een bewijs van het bestaan van een dergelijke verzekering 
aan Heraeus dienen te verstrekken. 
7.9 De wederzijdse vorderingen van de contracterende partijen tegen 
elkaar verjaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
artikel 2262bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De algemene 
verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken is drie (3) jaar vanaf 
de overgang van het risico of de aanvaarding, indien de aanvaarding 
vereist is. 
7.10 In overeenstemming met artikel 2220 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek, kunnen partijen achteraf afstand doen van een verkregen 
verjaring. Deze afstand moet in hoofde van Heraeus schriftelijk en 
uitdrukkelijk gebeuren. Wanneer Heraeus een verbintenis toch nakomt, 
hoewel het vorderingsrecht van de schuldeiser van deze verbintenis 
verjaard is, wordt Heraeus vermoed deze verbintenis niet-vrijwillig te zijn 
nagekomen, zodat – behoudens de gevallen waar Heraeus dit uitdrukkelijk 
en schriftelijk verklaart – geen natuurlijke verbintenis in hoofde van 
Heraeus kan worden vermoed.  

8. Schending van het Eigendomsrecht van Derden 
8.1 De leverancier garandeert dat er geen octrooien of andere 
intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden door de 
levering van goederen of verrichting van diensten door de leverancier, en 
deze zal Heraeus, op eerste schriftelijk verzoek, schadeloos stellen en 
vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen en procedures van derden die 
worden ingesteld tegen Heraeus op grond van een inbreuk op een octrooi 
of ander eigendomsrecht. De leverancier zal Heraeus vergoeden voor alle 
noodzakelijke kosten en uitgaven voortvloeiend uit of verband houdende 
met dergelijke aanspraken van derden. Ongeacht het voorgaande zal 
Heraeus gerechtigd zijn om met derden overeenkomsten – met name 
minnelijke schikkingen – te sluiten met betrekking tot de vermeende 
schending van de eigendomsrechten en dit zonder dat de toestemming van 
de leverancier vereist is. 

9. Prijzen en Betalingstermijnen 
9.1 De in de bestelbon bepaalde prijzen zijn bindend. Deze prijzen zijn 
inclusief alle diensten en ondersteunende diensten geleverd door de 
leverancier (zoals bijvoorbeeld: montage, installeren, etc.), evenals alle 
bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld: de verpakking, het transport, de 
aansprakelijkheidsverzekeringen, etc.). De leverancier neemt 
verpakkingsmaterialen op verzoek van Heraeus terug. 
9.2  Alle facturen moeten de SAP-bestelnummer van Heraeus, de 
precieze omschrijving, de hoeveelheid van de geleverde goederen of 
diensten, en de prijs per eenheid of hoeveelheid vermelden. Alle facturen 
moeten worden gericht aan het adres vermeld in de bestelbon. 
9.3 Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zijn de 
overeengekomen prijzen binnen zestig (60) kalenderdagen opeisbaar na 
volledige uitvoering van de levering en / of dienst (en aanvaarding, indien 
vereist of van toepassing) en de ontvangst van een correcte factuur. Indien 
de factuur wordt voldaan binnen veertien (14) kalenderdagen, zal de 
leverancier een korting van 3% toekennen op het netto factuurbedrag. 
9.4 Er zal geen rente verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, tenzij 
Heraeus in gebreke werd gesteld door middel van een schriftelijke 
aanmaning tot betaling van de leverancier. De rentevoet wegens laattijdige 
betaling is maximaal 5%, waarbij partijen uitdrukkelijk afwijken van de 
rentevoet bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
9.5 Heraeus heeft het recht vorderingen te verrekenen / compenseren 
en het retentierecht uit te oefenen op goederen, alsmede de niet-nakoming 
van de overeenkomst door haar wederpartij te gebruiken om de uitvoering 
van haar eigen verbintenissen op te schorten binnen de grenzen door de 
wet bepaald. In het bijzonder heeft Heraeus het recht alle betalingen op te 
schorten zolang de leverancier een gebrekkige of onvolledige uitvoering 
van haar verbintenis heeft gedaan. 

10. Industriële Eigendomsrechten en Know-How 
10.1 Op alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot 
modellen, monsters, tekeningen, software, documentatie en andere 
gegevens, alsmede alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking 
tot materialen, gereedschappen, productie-en testapparatuur en Know-
how bekendgemaakt of vrijgegeven door Heraeus aan de leverancier, 
blijven de uitsluitende eigendom van Heraeus. Dergelijke voorwerpen, 
gegevens en documenten moeten als vertrouwelijk worden behandeld en 
mogen niet  aan derden medegedeeld worden, tenzij met de uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Heraeus en voor zover die 
derde door dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid gebonden is. 
10.2 Alle voorwerpen, gegevens en documenten zoals uiteengezet in 
artikel 10.1 moet worden teruggestuurd naar Heraeus, onmiddellijk nadat 
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de prestaties door de leverancier in het kader van haar contractuele 
verplichtingen voltooid zijn of wanneer hij deze niet meer nodig heeft en dit 
zonder dat Heraeus om de terugzending moet verzoeken. Elk ander of 
oneigenlijk gebruik, in feite of in rechte, en / of enige directe of indirecte 
exploitatie van dergelijke rechten, voorwerpen en documenten door de 
leverancier of derden is uitdrukkelijk verboden. 
10.3 In het geval van onderzoeken, ontwikkelingen, constructies, 
technieken of andere overeenkomsten met betrekking tot het oplossen van 
een technisch probleem, zijn alle rechten, aanspraken en belangen met 
betrekking tot dergelijke uitvindingen wanneer zij door de leverancier 
worden gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor 
Heraeus, evenals alle octrooien die kunnen worden aangevraagd, reeds 
aangevraagd of verleend werden op dergelijke uitvindingen, de uitsluitende 
eigendom van Heraeus. Hetzelfde principe geldt voor alle nieuwe 
technische Know-how, die niet behoren tot de stand van de techniek. Op 
verzoek van Heraeus, zal de leverancier dienst- en afhankelijke 
uitvindingen die door haar medewerkers werden gemaakt, exploiteren of 
indien het vrije, onafhankelijke uitvindingen betreft, deze op verzoek van 
Heraeus verwerven. De kosten voor de verwerving van de uitvinding 
worden door Heraeus gedragen. De leverancier verbindt zich ertoe 
Heraeus schriftelijk in kennis te stellen van dergelijke nieuwe technische 
Know-how of uitvindingen binnen een periode van zes (6) weken. 

11. Gedragscode and Supplier Quality Manual van Heraeus  
11.1 Door verantwoord te handelen wenst Heraeus zijn goede naam en 
reputatie te versterken. De leverancier verbindt zich er ten aanzien 
Heraeus toe om te voldoen aan alle wettelijk bepalingen en voorschriften, 
in het bijzonder aan alle toepasselijke regelgeving voor de bescherming 
van eerlijke concurrentie, alle geldende export- en importverboden, alle 
toepasselijke douane- en belastingregels en alle toepasselijke wettelijke 
voorschriften voor de bescherming van het milieu en om werknemers van 
Heraeus geen voordelen aan te bieden, te beloven of toe te kennen als 
tegenprestatie voor de voorkeursbehandeling bij de aankoop van 
producten of diensten (omkoping), om gedwongen en kinderarbeid te 
verbieden, en om voor haar eigen personeel een eerlijke beloning, 
passende werktijden, veiligheid op het werk en een niet-discriminerende 
werkomgeving te waarborgen. Voorts erkent de leverancier uitdrukkelijk de 
“Supplier Quality Manual” te aanvaarden en erkent uitdrukkelijk dat de 
inhoud daarvan integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden 
en de contracten die in de toekomst gesloten zullen worden tussen 
Heraeus en de leverancier. De meest recentie versie van de “Supplier 
Quality Manual” is te raadplegen op 
www.heraeus.com/en/hen/about_heraeus_hen/supplier_quality/supplier_
quality.html. 
11.2 Heraeus kan de overeenkomst met de leverancier zonder 
voorafgaande kennisgeving eenzijdig beëindigen indien de leverancier een 
inbreuk pleegt op zijn verplichtingen zoals uiteengezet in het vorige lid. De 
leverancier verbindt zich ertoe Heraeus een contractuele 
schadevergoeding/boete te betalen van 10% van de bestelwaarde in geval 
van omkoping of schending van de toepasselijke regelgeving ter 
bescherming van eerlijke concurrentie. Bovendien zal de leverancier 
Heraeus vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die tegen Heraeus 
worden ingesteld wegens of in verband met de niet-nakoming door de 
leverancier van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in het voorgaande lid.  

12. Ongeldigheid 
Elke bepaling van deze AV moet zo geïnterpreteerd worden dat ze effectief 
en geldig is op grond van het toepasselijk recht. Indien een of meer 
bepalingen van deze algemene voorwaarden echter nietig verklaard 
worden of door een wetswijziging of om enige andere reden onafdwingbaar 
worden, dan heeft dit geen invloed op de wettigheid, geldigheid en 
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het betreffende artikel van 
de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden in hun geheel. 
Heraeus en de klant verbinden zich ertoe om de ongeldige bepalingen, 
voor zover dit wettelijk nog mogelijk is, te vervangen door een nieuwe 
bepaling die met de doelstellingen van de algemene voorwaarden 
overeenstemt. 

13. Overige Bepalingen 
13.1 De plaats van uitvoering voor alle betalingen tussen Heraeus en de 
leverancier is de zetel van Heraeus. 
13.2 Deze AV en de overeenkomsten tussen Heraeus en de leverancier 
worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het 
Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal 
privaatrecht en met uitzondering van het VN-Verdrag inzake contracten 
voor de internationale verkoop van goederen (CISG) die uitdrukkelijk 
worden uitgesloten. 
13.3 De territoriale bevoegdheid, ook voor acties inzake cheques en 
wissels, is de plaats waar de zetel van Heraeus gevestigd is. Evenwel heeft 
Heraeus het recht om de zaak in te leiden bij elke andere rechtbank die 
bevoegd is om kennis te nemen van het geschil conform de bepalingen van 
het Belgische Gerechtelijk Wetboek of de wetten van het land waar de 
leverancier zijn zetel heeft. 


