
Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) 

zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij AB Sciex NV 

(“ABS”), waarbij een afnemer (“Afnemer”) producten 

(“Producten”), al dan niet ongewijzigd of aangepast, en/of 

aanverwante diensten (“Diensten”) afneemt van ABS. 

1.2 Een prijsopgave door ABS aan een Afnemer maakt geen 

aanbod uit.  

1.3 Een overeenkomst ("Overeenkomst") zal gesloten worden 

naar eigen goeddunken van ABS door het aanvaarden van een 

bestelling van een Afnemer, hetzij door middel van een schriftelijke 

kennisgeving, hetzij door uitvoering van de Overeenkomst, welke 

ook eerst geschiedt.  
1.4 Een Overeenkomst zal onderworpen worden aan onderhavige 

Voorwaarden, tenzij ABS andere voorwaarden schriftelijk heeft 

aanvaard.  

1.5 ABS houdt zich het recht voor om zonder kennisgeving de 

specificaties van de Producten en de Diensten te wijzigen teneinde te 

voldoen aan veiligheids- en de wettelijke voorschriften.  

Artikel 2 Betaling 

2.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, 

dienen de gefactureerde bedragen volledig te worden betaald, zonder 

mogelijkheid van compensatie of tegenvordering, binnen 30 (dertig) 

dagen na factuurdatum. De betaling moet overgemaakt worden in de 
munteenheid en op het bankrekeningnummer zoals vermeld in de 

factuur.  

2.2 Indien de kredietwaardigheid van de Afnemer voorafgaand 
aan de levering of afneming van de Goederen of het verrichten van de 

Diensten wijzigt, kan ABS naar eigen goeddunken volledige of 

partiële betaling en/of de stelling van een deugdelijke  
betalingsgarantie eisen van de Afnemer in een vorm die aanvaardbaar 

is voor ABS.  

2.3 Met betrekking tot verschuldigde bedragen welke niet binnen 

de overeengekomen termijn betaald worden, kan ABS, 

nalatigheidsinteresten, aan de hoogste wettelijke interestvoet, 
aanrekenen. De Afnemer zal ABS vergoeden voor redelijkerwijs 

gemaakte kosten welke door ABS of haar vertegenwoordigers 

werden gedragen om de niet-betaalde bedragen te recupereren.  
Artikel 3 Insolventie van de Afnemer en Contractsbreuk  

3.1 Onverminderd de andere verhaalsrechten die ze ter harer 

beschikking heeft, is ABS gerechtigd om (a) elke Overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen en/of de levering van Producten of de 

prestatie van Diensten op te schorten, zonder dat dit voor haar enige 

aansprakelijkheid met zich meebrengt ten aanzien van de Afnemer, 
(b) schadevergoeding te vorderen van de Afnemer, en (c) het 

verschuldigde bedrag onmiddellijk eisbaar en betaalbaar te verklaren 

indien de Afnemer (i) eender welke vrijwillige regeling treft met zijn 
schuldeisers of onderworpen wordt aan de procedure van het 

gerechtelijk akkoord, failliet wordt verklaard, in vereffening wordt 

gesteld of het besluit neemt tot vrijwillige vereffening of ingeval een 
verzoek tot gedwongen vereffeningstelling werd ingediend tegen 

hem; (ii) stopt of dreigt met het stopzetten van zijn 
handelsactiviteiten; (iii) zijn verplichtingen onder een Overeenkomst 

niet nakomt en deze contractsbreuk niet herstelt binnen de periode 

zoals door ABS opgelegd voor zulk herstel; of (iv) een curator of een 
vereffenaar aangesteld wordt.  

Artikel 4 Intellectuele Eigendomsrechten 

4.1 De Afnemer erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten ten 
aanzien van de Producten en/of de Diensten (daarin begrepen, maar 

niet beperkt tot, eender welk patent, gedeponeerd model, 

auteursrecht, recht inzake tekeningen en modellen, recht inzake 
topografie, handelsmerk, handelsnaam, aanvraag tot het registreren 

van voormelde rechten, technische data, handelsgeheimen, 

ongepatenteerde know-how en vertrouwelijkheidsplicht, en eender 

welk ander intellectueel eigendomsrecht van welke aard ook in 

eender welk deel van de wereld - “Intellectuele 

Eigendomsrechten”) eigendom zijn van de ABS Corporation, a 

Delaware Corporation ("ABS"). De Afnemer is slechts gerechtigd 

om deze rechten ingevolge een Overeenkomst te gebruiken en 
Afnemer verklaart zich akkoord dat hij deze Intellectuele 

eigendomsrechten niet zal schenden, noch enig recht of belang erin 

zal verwerven.  
4.2. Indien bij de nakoming van een overeenkomst waarop deze 

Voorwaarden van toepassing zijn, intellectuele eigendomsrechten 

ontstaan, worden verbeterd of gewijzigd door ABS, de Afnemer, of 
beiden, zullen zulke rechten onmiddellijk, bij hun totstandkoming, op 

absolute wijze de eigendom van ABS zijn. De Afnemer draagt hierbij 

al zijn rechten met betrekking tot zulke Intellectuele 

Eigendomsrechten aan ABS over en verbindt zich ertoe te voldoen 

aan alle redelijke vereisten om ABS toe te laten zijn rechten 

ingevolge onderhavig artikel 4.2 te vestigen. De Afnemer erkent en 

verklaart zich akkoord dat ABS een derde begunstigde is met 

betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten. 

4.3 Met betrekking tot Producten onder deze Overeenkomst welke 

standaard software zijn, verkrijgt de Afnemer een gebruiksrecht om 

zulke software te gebruiken binnen het streng geïnterpreteerde kader 
van toegestaan gebruik zoals beschreven in de documentatie welke 

bij de software wordt bijgevoegd; deze wijze van gebruik wordt door 

de Afnemer aanvaard vóór het ontvangen van de software.  

Artikel 5 Vertrouwelijkheid 

De Afnemer dient alle informatie ontvangen van ABS als 

confidentieel te beschouwen en zal zulke informatie niet meedelen 

aan derden, tenzij mits schriftelijke toestemming van ABS.  De 

Afnemer zal zulke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden 

dan de doeleinden die volgen uit de Overeenkomst, tenzij zulke 

informatie publiek is of wordt (op een andere wijze dan door 

schending van dit Artikel), op een rechtmatige wijze door de afnemer 

verkregen is van een derde partij welke een recht om zulke informatie 

mee te delen heeft, of openbaarmaking vereist is door een bevoegde 

rechtbank. 

Artikel 6 Overmacht 

6.1 ABS zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Afnemer 

voor enig verlies of schade welke de Afnemer lijdt als een 

rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de levering van Producten 

of de verrichting van Diensten welke is verhinderd, gehinderd, 

vertraagd of economisch verlieslatend wordt gemaakt ingevolge 

gebeurtenissen welke zich redelijkerwijze buiten de controle van 

ABS bevinden (een “gebeurtenis van overmacht”). 

6.2. Alle verbintenissen van ABS onder enigerlei Overeenkomst 

zullen worden opgeschort gedurende de duur van de gebeurtenis van 

overmacht.  Indien de duur van de gebeurtenis van overmacht 60 

(zestig) dagen overschrijdt, kan elke partij de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid ten 

aanzien van de andere partij, behoudens dat de Afnemer verplicht 

blijft om ABS te betalen voor de vóór de beëindiging geleverde 

Producten of verrichte Diensten.  

Artikel 7 Prijzen en Levering 

7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering conform 

Carriage and Insurance Paid To (Incoterms 2000) (“CIP”) op het 

adres van de afnemer, en de prijs van het Product zal gebaseerd zijn 

op CIP.  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere 
heffingen die van overheidswege worden opgelegd, welke betaalbaar 

zijn door de Afnemer. 

7.2 Alle leverings- of verrichtingsdata welke vermeld worden door 

ABS zijn slechts benaderingen.  Tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen, zal ABS niet aansprakelijk zijn voor enige 

vertraging in de levering van de Producten of de verrichting van de 

Diensten. 

7.3 Indien de Afnemer de levering van Producten niet afneemt 

(om een andere reden dan een fout in hoofde van ABS), is ABS 

gerechtigd, bovenop de andere rechten en middelen welke haar ter 

beschikking staan, (i) de Producten op te slaan en de kost van 
bewaring aan de Afnemer aan te rekenen, of (ii) na kennisgeving 

binnen een redelijke termijn aan de Afnemer, de Producten te 

verkopen aan de best beschikbare prijs en de Afnemer het verschil 
met de prijs zoals overeengekomen in de Overeenkomst, vermeerderd 

met bewarings- en verkoopkosten, aan te rekenen. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en Risico 

8.1 Niettegenstaande de levering van de Producten en de 

overdracht van het risico van de Producten, zal de eigendomstitel op 

zich niet overgaan op de Afnemer  en zal deze bij ABS blijven tot het 

ogenblik dat ABS de volledige betaling van die Producten heeft 

ontvangen.  
8.2 Tot op het ogenblik van volledige betaling dient de Afnemer 

de Producten zodanig te behandelen dat het mogelijk blijft om hen als 

eigendom van ABS te identificeren en, na levering ervan, dient de 
Afnemer de Producten op eigen kosten te verzekeren tegen alle 

gewoonlijke risico’s.  

8.3 Indien de Afnemer nalaat te betalen, houdt ABS zich het 
onmiddellijke recht voor de Producten terug te nemen en de Afnemer 

verleent hierbij een onherroepbaar recht aan ABS en zijn 

werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers om, zonder 
voorafgaandelijk bericht, alle gebouwen waar Producten opgeslagen 

zijn te betreden. Indien de door ABS geleverde Producten reeds 

geïnstalleerd of geïntegreerd werden in producten van de Afnemer, 
dient de Afnemer, op verzoek van ABS, de geïnstalleerde of 

geïntegreerde zaken te ontmantelen en ter beschikking van ABS te 

stellen. De Afnemer zal alle kosten door ABS gemaakt met 
betrekking tot deze verkrijging dragen. In de mate dat het wettelijk is 

toegestaan, verleent de Afnemer hierbij een zekerheid in en met 
betrekking tot alle Producten in handen van de Afnemer tot op het 

ogenblik dat deze Producten volledig betaald zijn. 

Artikel 9 Onderzoek en Aanvaarding 

9.1 De Afnemer dient de geleverde Producten en het resultaat van 

de verrichte Diensten grondig te onderzoeken.  

9.2 De Afnemer dient eventuele gebreken of tekortkomingen 
schriftelijk aan ABS mee te delen binnen 5 (vijf) dagen vanaf de 

levering, verrichting of uitvoering (naargelang het geval) van iedere 

installatie van Producten of Diensten. Bij laattijdige kennisgeving, 
wordt de Afnemer geacht de Producten en/of Diensten te hebben 

aanvaard.  

Artikel 10 Garantie 

10.1 Behoudens de in dit document voorziene beperkingen van 

aansprakelijkheid en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 

garandeert ABS dat de Producten (uitgezonderd software, niet-

duurzame Producten met een levensduur van minder dan 12 (twaalf) 

maanden, en reserve-onderdelen) zullen voldoen aan de 
gepubliceerde specificaties welke op elk geleverd Product van 

toepassing zijn voor een duur van 12 (twaalf) maanden na de 

aanvaarding of de voltooiing van de installatie (indien toepasselijk), 
maar in geen geval voor een periode van 15 (vijftien) maanden vanaf 

de levering.  

10.2 De in dit artikel voorziene garantie geldt niet voor enigerlei 
gebrek of tekortkoming in de Producten: (a) veroorzaakt door van 

buiten komende oorzaken, zoals kortsluiting, onjuiste netspanning, 

ongunstige werkomgeving en omstandigheden te wijten aan de 

Afnemer; (b) veroorzaakt door slijtage of abnormaal gebruik; (c) 

indien de Producten aan de Afnemer verkocht werden als gebruikte 

Producten; (d) veroorzaakt door onderdelen die in direct contact 

komen met chemicaliën, die oneigenlijk z ijn gebruikt door de 

Afnemer; (e) veroorzaakt door onderdelen die in de bij het geleverde 

Product horende handleiding van de garantie worden uitgezonderd; 

(f) veroorzaakt door enigerlei herstelling, wijziging of aanpassing van 

de Producten door, of op verzoek van, de Afnemer of een derde, of 
door het verwijderen of aanpassen van enigerlei merknamen of 

specificaties, zonder de schriftelijke toestemming van ABS; (g) 

veroorzaakt door het gebruik of het onderhoud van de Producten door 

de Afnemer op een ongebruikelijke of verkeerde wijze, daaronder 

begrepen zonder enige beperking het niet naleven van instructies of 

richtlijnen; (h) indien de Afnemer geen kennis geeft van enigerlei 

klacht of vordering met betrekking tot enigerlei van de Producten 

welke gebaseerd is op een niet-naleving van de bovenvermelde 

garantie, binnen de 7 (zeven) dagen na de vaststelling van de niet-

naleving; en (i) voor Producten welke door ABS dienen te worden 

geïnstalleerd, indien zulke Producten niet door een technicus van 

ABS zijn geïnstalleerd, tenzij ABS schriftelijk heeft aangegeven dat 

het de Afnemer toegelaten is om de Producten zelf te installeren.  

10.3 Indien een gegronde en tijdige klacht met betrekking tot een 

niet-naleving van een Product-garantie bij ABS is neergelegd, kan 
ABS, naar eigen goeddunken, de Producten gratis vervangen, 

herstellen of aanpassen, of de volledige prijs of een toepasselijk deel 

ervan, van zulke Producten terugbetalen. ABS heeft geen verdere 

aansprakelijkheid ten aanzien van de Afnemer. 

10.4 Retourzending van verkochte goederen aan ABS omwille van 

een klacht met betrekking tot een garantie, kan slechts plaatsvinden 

na voorafgaande schriftelijke toestemming en verzend- of andere 

instructies van ABS. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn 

voor rekening van de Afnemer. De goederen blijven te allen tijde 

voor rekening en risico van de Afnemer. 

10.5 Behoudens het voorgaande, worden alle voorwaarden, garanties 

en verklaringen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hetzij van wettelijke, 

gemeenrechtelijke of andere aard met betrekking tot de Producten en 

de Diensten hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.6 Alle garanties hieronder gelden enkel ten aanzien van de 

Afnemer, zijn niet-overdraagbaar en elke poging tot overdracht zal de 

garantie tenietdoen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van ABS

voor overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door zijn 
onachtzaamheid of enige andere  aansprakelijkheid uitsluiten of

beperken, in de mate dat zulks niet wettelijk uitgesloten of beperkt 

kan worden. 

11.2 Onverminderd Artikel 11.1, aanvaardt ABS in geen geval 

aansprakelijkheid op grond van een verklaring, garantie, voorwaarde 

of andere bepaling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, wettelijk, 

gemeenrechtelijk of op een andere wijze of ingevolge de 

uitdrukkelijke of stilzwijgende bepaling van een Overeenkomst, voor 

enig rechtstreeks of onrechtstreeks verlies van: (i) winst, (ii) 

gegevens, (iii) inkomen, (iv) cliënteel, (v) omzetcijfer, (vi) goodwill 

of enig onrechtstreeks verlies, op welke wijze ook ontstaan en al dan 
niet veroorzaakt door de onachtzaamheid van ABS, haar aangestelden 

of vertegenwoordigers. 

11.3 Onverminderd Artikel 11.1, zal de totale maximum 
aansprakelijkheid van ABS voortspruitende uit of in verband met een 

Overeenkomst door middel van een onrechtmatige daad, 

Overeenkomst of andere wijze, ten allen tijde beperkt zijn tot het 
bedrag dat ingevolge zulke Overeenkomst in rekening is gebracht. 

Artikel 12 Kosten voor Installatiewerken 

12.1 Productsprijzen omvatten de kosten voor installatie, indien 

toepasselijk.  De Afnemer zal aan ABS een bijkomend redelijk 

bedrag betalen voor buitengewone installatiewerken, met inbegrip 
van redelijke bedragen voor het verrichten van de diensten, 

vergoeding van de reis- en verblijfkosten, kosten van onderaannemers 

voor de installatie en andere dagelijkse uitgaven. 
Artikel 13 Verplichtingen van de Afnemer  

13.1 De Afnemer levert voor eigen rekening aan ABS alle gegevens 

en informatie, in een verstaanbare en hanteerbare vorm, waarvan hij 
weet heeft of waarover hij redelijkerwijze zou moeten beschikken, 

noodzakelijk om ABS de Overeenkomst te laten uitvoeren. 

13.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en het juist 
aanwenden van de Goederen en de Diensten en voor de bescherming 

van de door ABS meegedeelde gegevens. 

13.3 De Afnemer zal ABS en de met haar verbonden 
ondernemingen verdedigen en vrijwaren in geval van enige 

vordering, verlies en/of uitgaven opgelopen of geleden door ABS als 

gevolg van enige vordering door derden als gevolg van het feit dat de 
Afnemer de Goederen en/of Diensten gebruikt in overtreding met de 

intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot patenten, auteursrechten of handelsgeheimen 

van deze derden, behoudens en in de mate van een aanzienlijke fout 

met betrekking tot de Producten en Diensten van ABS. 
13.4 De Afnemer erkent en verklaart zich akkoord dat, in geval van 

Goederen onderworpen aan een individuele labellicentie, het gebruik 

van dergelijke Goederen door de Afnemer zal geregeld worden door 
de bepalingen vermeld in de labellicentie die met dergelijke goederen 

gepaard gaan.  Het navolgen van de voornoemde labellicentie zal 

door de Afnemer aanvaard worden als voorwaarde om de Goederen 
te mogen gebruiken. 

Artikel 14 Varia  

14.1 Deze Voorwaarden met betrekking tot elke mogelijke 

Overeenkomst zullen de gehele Overeenkomst tussen ABS en de 

Afnemer vormen en zullen eventuele voorafgaandelijke akkoorden of 

regelingen vervangen met betrekking tot het onderwerp van de 

Overeenkomst.  Geen verklaring, waarborg of belofte zal aan ABS

worden toegekend of geacht worden stilzwijgend door haar te zijn 
verricht, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. 

14.2 Geen wijzigingen of toevoegingen aan de Voorwaarden zullen 

geldig zijn, tenzij schriftelijk aanvaard door ABS. 
14.3 Het niet beroep doen op of het geen aanspraak maken door 

ABS van de rechten uit deze Overeenkomst, houdt geen verzaking in 

van dergelijke rechten, noch een verlies van het recht om deze op 
enige latere datum uit te oefenen of te laten gelden. 

14.4 Indien enige bepaling of onderdeel van een bepaling van 

onderhavige Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of bevoegde 

instantie ongeldig of onafdwingbaar bevonden wordt, zal dergelijke 

ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen weerslag hebben op de 

andere bepalingen of hun onderdelen, welke hun volledige 

geldingskracht zullen behouden. 

14.5 De Afnemer mag zijn rechten onder welke Overeenkomst ook 

noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder de 

voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ABS.  ABS mag een 

Overeenkomst of enigerlei ermee verbonden rechten of 
verplichtingen overdragen. 

14.6 Enkel een contractspartij of een persoon aan wie de 

Overeenkomst werd overgedragen ingevolge artikel 14.5, of ABS

met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten, is gerechtigd 

om enigerlei bepaling van de Overeenkomst af te dwingen. 

Artikel 15 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank 

15.1 Alle Overeenkomsten en onderhavige Voorwaarden zullen 

onderworpen zijn aan en geïnterpreteerd worden volgens Belgisch 

recht, met uitzondering van het Verdrag betreffende de internationale 

koop van goederen gesloten in 1980 en de regels van internationaal 

privaatrecht.  De Afnemer verklaart zich hierbij akkoord dat de 

rechtbank van Brussel exclusief bevoegd is met betrekking tot 

enigerlei Overeenkomst, behalve indien ABS en/of ABS de zaak 

tegen de Afnemer aanhangig maakt voor een andere bevoegde 

rechtbank. 
15.2 De Afnemer, gevestigd in het Groothertogdom 

Luxemburg, verklaart bij deze Artikel 15.1 betreffende de 

bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken te Brussel voor alle 

geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of 

deze Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 


