Inleiding

in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij
gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door Korex gestelde termijn is Korex
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 21.07.2015 gedeponeerd bij de
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Korex heeft deze
Kamer van Koophandel onder nummer 56213719 en tevens beschikbaar via de website
bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze
www.korexbenelux.com. De onderstaande tekst geldt vanaf 21.07.2015.
voorwaarden.
1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
6.2 Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Korex Benelux B.V. voor hem uit de met Korex gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
(hierna te noemen: “Korex”), alsmede op alle overeenkomsten, die door Korex met iedere overeenkomst voortvloeit, is Korex evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
derde (hierna te noemen: “de Afnemer”) zijn of zullen worden aangegaan. De op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
toepasselijkheid van de inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden van
6.3 In geval van opschorting op grond van lid 1 of lid 2 van dit artikel, is Korex bevoegd om
Afnemer wordt door Korex uitdrukkelijk uitgesloten.
de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking
1.2 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden en/of genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor
vertegenwoordigers van Korex verbinden haar eerst na haar schriftelijke bevestiging en zijn rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid
3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Korex
onderhavig aan deze algemene voorwaarden.
in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de
1.3 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, blijven Afnemer. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft Korex recht op
de overige bepalingen volledig van kracht en zal (zullen) de nietige bepaling(en) zoveel volledige schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.
mogelijk worden vervangen door (een) geldige bepaling(en), waarbij het doel en de
7 Prijzen
strekking van de vernietigde bepaling(en) zoveel mogelijk in acht worden genomen.
7.1 De door Korex geleverde zaken worden gefactureerd overeenkomstig de prijs die in de
orderbevestiging door Korex is bevestigd. Tussentijdse verhogingen van materiaalprijzen,
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Korex zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te
lonen, belastingtarieven, vrachtprijzen, koersen of andere kostprijs- bestanddelen zullen
worden beschouwd. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals worden doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen van Korex
prijslijsten, brochures en andere gegevens.
zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
2.2 De in de prijslijsten en aanbiedingen vermelde prijzen en levertijden zijn prijsindicaties 7.2 In geval van export en leveringen tot een netto factuurwaarde van 295 Euro zijn de
en levertijdindicaties. Zij worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
prijzen ‘af magazijn Korex (ex works Korex) tenzij anders is overeengekomen. Korex is vrij
2 Offertes en orders

2.3 Korex is eerst gebonden aan orders, ook indien aangenomen door handelsreizigers,
handelsagenten, wederverkopers en andere tussenpersonen, nadat Korex deze schriftelijk
heeft bevestigd. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet-schriftelijke
bevestiging, bij voorbeeld bij spoedleveranties, is voor de Afnemer.
2.4 Schetsen, tekeningen, grafieken, prospectussen, maat- en gewichtsopgaven en/of
andere afbeeldingen en gegevens die door Korex verstrekt zijn, binden haar niet en gelden
slechts als een benaderende beschrijving van de zaken, tenzij en voor zover zulks in de
schriftelijke orderbevestiging is vermeld. De door de opdrachtnemer uitgebrachte
aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,
programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom,
ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie die in een en ander ligt
besloten, of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructie- methoden, zaken e.d., blijft
exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening
gebracht. De Afnemer staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van
de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Korex wordt
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
3 Aflevering en risico-overgang
3.1 De zaken worden op verzoek van de Afnemer of op basis van de overeenkomst
verzonden. Levering en risico-overgang voor binnenlandse leveringen met een netto
factuurwaarde vanaf € 295,00 geschieden franco magazijn. Echter, tot een netto
factuurwaarde van € 295,00 geschieden leveringen en risico-overgang voor binnenlandse
leveringen ‘af magazijn’ (ex works) te Bodegraven. Evenals voor leveringen buiten
Nederland. In deze laatste gevallen geschieden levering en risico-overgang op het moment
van overdracht van de zaken aan de eerste vervoerder.
3.2 Indien Afnemer de zaken niet volgens de overeengekomen levertijd in ontvangst neemt,
is Korex gerechtigd de zaken te separeren en voor rekening en risico van de Afnemer op te
slaan, zulks onverminderd haar recht betaling van de verkoopprijs te vorderen.
3.3 Retourzending van zaken kan eerst geschieden na schriftelijke toestemming van Korex.
Het niet nakomen van deze bepaling doet de Afnemer schadeplichtig zijn.
3.4 Retourzendingen van zaken zijn voor risico van de Afnemer.
3.5 Retourzendingen van door of vanwege de Afnemer beschadigde zaken, alsmede
retourzendingen van incourante zaken, een en ander ter beoordeling van Korex, kunnen
door Korex worden geweigerd.
3.6 Het in ontvangst nemen van retourzendingen door Korex sluit niet haar goedkeuring of
de onbeschadigde toestand van de zending in. Korex zendt aan de Afnemer alleen dan een
credit- nota, indien zij dit met de Afnemer uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.7 Vervoerkosten van retourzending en kosten voor reparatie van eventuele defecten
buiten de garantietermijn zijn voor de Afnemer, evenals 25% van de verkoopwaarde van de
retourzaken voor handling en registratie.
3.8 Korex is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Facturen die betrekking hebben op
deel- leveringen moeten binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.
Artikel 7 van deze voorwaarden is hierop van overeenkomstige toepassing.
4 Levertijden
4.1 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij in de overeenkomst
anders is bepaald. Alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens dienen in het bezit te zijn
van Korex en betaling of zekerheidsstelling indien en voor zover deze bij opdracht dient te
geschieden, is verricht.

12 Garantie
12.1 Korex biedt op de geleverde producten de volgende garantie. Voor de producten in een
uitvoering van messing en voor stalen units geldt een garantieduur van vijf jaar, gerekend
vanaf de dag van levering.
Voor Adiabatische vacuüm ontgassers geldt een garantieduur van 1 jaar na factuurdatum
met inachtneming van de Korex inbedrijfsname voorschriften. In combinatie met een Korex
onderhoudscontract wordt deze voor een 2de garantiejaar verlengd.
12.2 Deze garantie houdt in dat Korex de geleverde zaken naar eigen keus zal vervangen
of repareren, indien binnen de garantietermijn is gebleken dat de zaken ondeugdelijk zijn ten
gevolge van ondoelmatige constructie of slecht materiaal, of anderszins niet aan de
overeenkomst beantwoorden. Vervanging of reparatie op grond van deze garantiebepaling
houdt in dat de betreffende zaken op het hiertoe door Korex aangewezen adres ter
beschikking dienen te worden gesteld en na vervanging of reparatie op het aangegeven
adres door Korex wederom aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld. Kosten van
vervoer, demontage en montage zijn derhalve in deze garantie uitdrukkelijk niet inbegrepen.
12.3 Teruggenomen zaken die op grond van het bepaalde in 11.2 zijn vervangen worden
het eigendom van Korex.
12.4 De garantie geldt alleen tot en met de Afnemer die aantoonbaar de zaak nieuw en
ongebruikt aanschaft, de garantievoorwaarden en aansluitschema’s uit het
bedieningsvoorschrift (waarschuwingsbericht) c.q. gebruikshandleiding dient nageleefd te
worden.

12.5 Alle uit dit artikel voortvloeiende rechten voor de Afnemer vervallen indien reparaties of
wijzigingen of pogingen tot reparatie of wijzigingen aan de zaken zijn uitgevoerd door de
Afnemer of door derden in opdracht van de Afnemer, de zaken onderhevig zijn geweest aan
ruwe of onvakkundige behandeling, montagefouten, foutieve bediening, overbelasting,
in de keuze van het transport. Alle transportkosten, waaronder de kosten van snel vracht,
overmatige vervuiling, indien de zaken niet gebruikt zijn overeenkomstig het doel waarvoor
ijlvervoer of expresse bestelling zijn voor rekening van de Afnemer.
zij zijn bestemd of indien gebruik en toegepast materiaal niet op elkaar zijn afgestemd,
7.3 De kosten van bijzondere emballage worden aan de Afnemer in rekening gebracht.
indien de zaken zijn vervaardigd in overeenstemming met dwingende
overheidsvoorschriften en eventuele gebreken daaraan te wijten zijn, dan wel gebreken te
8 Betalingsvoorwaarden
wijten zijn aan het ontwerp van een product van de zijde van Afnemer waarvan zaken van
8.1 De Afnemer wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend indien Korex bestanddeel zijn of aan onderdelen die in opdracht van de Afnemer door Korex elders
hij daartegen niet binnen veertien dagen na factuurdatum, schriftelijk, onder vermelding van moeten worden gekocht.
de aard van het protest en de bezwaren, heeft geprotesteerd.
12.6 In afwijkingen van het voorgaande strekt voor zaken of onderdelen van zaken die
8.2 Alle door de Afnemer verschuldigde betalingen dienen binnen dertig dagen na Korex heeft betrokken van (een) derde(n) strekt de garantie niet verder dan de
factuurdatum door Korex te zijn ontvangen in wettig Nederlands betaalmiddel, zonder aftrek garantiebepalingen van (een) derde(n).
of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.7 Na het verstrijken van de garantieperiode als omschreven in lid 1 vervallen alle
8.3 Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, verkeert hij van wettelijke en contractuele verplichtingen van Korex jegens Afnemer ter zake de geleverde
rechtswege in verzuim en heeft Korex zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf zaken.
de vervaldag van de factuur rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten
13 Aansprakelijkheid
boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2
Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende 13.1 Korex is slechts aansprakelijk jegens Afnemer voor schade die het gevolg is van een
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor zover
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
8.4 Ingeval de Afnemer ten aanzien van de betaling van een der facturen in gebreke is,
personen van Korex. Korex kan in het kader van de uitvoering van de overeenkomt
worden alle overige vorderingen van Korex op de Afnemer terstond opeisbaar. Bovendien is
uitdrukkelijk niet worden aangesproken tot nadeelsopheffing (op grond van artikel 6:230
Korex alsdan gerechtigd om alle verkoopovereenkomsten met de Afnemer terstond te
BW) of uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking (op grond van artikel 6:212 BW). De
ontbinden.
aansprakelijkheid van Korex is verder als volgt begrensd:
9 Eigendoms- en gebruiksrechten
De aansprakelijkheid van Korex, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering
9.1 De geleverde zaken blijven eigendom van Korex. Dit eigendom van het product gaat wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
eerst over op de Afnemer, wanneer al het door de Afnemer aan Korex uit hoofde van
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
overeenkomsten, leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Korex beperkt tot de factuurwaarde
kosten, volledig aan Korex is voldaan.
van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
9.2 De Afnemer is gerechtigd de aan Korex in eigendom toebehorende aan hem geleverde aansprakelijkheid betrekking heeft;
zaken op rechtmatige wijzen aan derden te verkopen of deze te verwerken in de normale
Korex is nimmer aansprakelijk voor enige (letsel)schade, direct of indirect bij Afnemer of
uitoefening van zijn bedrijf.
derden;
9.3 Tot het gebruik van de in de eerste zin van artikel 2.3 vermelde gegevens blijft Korex
Korex is nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van
(alleen)gerechtigde, ongeacht of voor deze gegevens kosten in rekening zijn gebracht. Zij
derden.
mogen door Afnemer niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of aan derden ter hand,
dan wel ter inzage gegeven worden en moeten op eerste aanvraag worden teruggestuurd.
De Afnemer vrijwaart Korex voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in
een geleverd product of in een geleverde dienst, dan wel in enig verband staande met de
9.4 Door Korex gemaakte mallen, matrijzen, hulpapparatuur en overige hulpmiddelen
uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of ingevolge de wet,
blijven eigendom van Korex, ook wanneer hiervoor een afzonderlijk bedrag in rekening is
dan wel alle aanspraken van derden wegens schending van octrooien, licenties of andere
gebracht.
rechten voor het geval die schending voortvloeit uit door de Afnemer dan wel door de
9.5 De Afnemer is niet gerechtigd aan Korex behorende zaken te verpanden of aan een Afnemer ingeschakelde derden gegeven aanwijzingen of voortvloeit uit de door Afnemer
derde in bruikleen, bewaring, consignatie of ter inzage af te staan. De Afnemer is voorts aan het voorwerp van de leverantie gegeven bestemming;
verplicht Korex onmiddellijk in kennis te stellen van een inbeslagneming en van elke andere
Korex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door
aantasting of dreigende aantasting door derden van de eigendomsrechten of
Korex of een ondergeschikte van Korex aan zaken en/of eigendommen van Afnemer, de
alleengebruiksrechten van Korex. In deze gevallen zal de Afnemer deze derden wijzen op
medewerkers van Afnemer, in welke vorm dan ook;
de beide rechten van Korex.
Aansprakelijkheid van Korex voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
9.6 Wanneer Afnemer zich in een van de betalingsmoeilijkheden of andere situaties bevindt
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te
zoals vermeld in artikel 6.1 en 6.2 is Korex gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud
allen tijde uitgesloten;
geleverde zaken terug te nemen. Bij terugneming der zaken zal Afnemer worden
gecrediteerd voor de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de overeenkomst Schade ontstaan ten gevolge van onvoldoende, onjuiste en/of onvolledige
vallende kosten, mits de zaken onbeschadigd zijn geretourneerd.
informatieverstrekking door de Afnemer komt geheel voor rekening van de Afnemer;

9.7 De Afnemer is verplicht de zaken, zolang deze niet in zijn eigendom zijn overgegaan,
4.2 Korex heeft te allen tijde het recht op een nalevertijd van veertien werkdagen na afloop voor zijn rekening, doch ten behoeve van Korex te verzekeren tegen brand-, ontploffings- en
van de overeengekomen levertijd.
waterschade alsmede tegen diefstal.
4.3 Bij overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak dan ook – ziet Afnemer af van 9.8 Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op zowel betaalde als onbetaalde facturen,
zijn recht tot opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, worden de bij de Afnemer aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde
alsmede van zijn recht om schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de facturen.
overeenkomst te vorderen. In het geval de levertijd met meer dan 4 weken wordt
overschreden, geldt het in de voorgaande zin bepaalde onverkort, met dien verstande dat 10 Intellectuele eigendom
de Afnemer de overeenkomst alsdan wel door een schriftelijke mededeling aan Korex kan
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de te leveren zaken en
ontbinden, zonder dat Korex gehouden zal zijn tot enige vergoeding van schade.
aanverwante materialen berusten bij Korex. De merken en logo’s (hierna tezamen:
4.4 Indien Korex door overmacht niet in staat is aan de door haar toegezegde “merken”) die door Korex in verband met de te leveren goederen worden gebruikt zijn
geregistreerde merken van Korex. De Afnemer zal de desbetreffende merken respecteren
leveringstermijn te voldoen, is artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing.
en de door Korex geleverde zaken en materialen aangebrachte merken van Korex in stand
5 Overmacht
houden, zulks zowel bij eigen gebruik als bij wederverkoop.
5.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van 10.2 De Afnemer is gehouden bovengenoemde merken, met inbegrip van daarmee
Korex onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen verband houdende grafische gegevens, te gebruiken in eigen advertentie- of ander
van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst door Korex reclamemateriaal, van welke aard dan ook, voor zover bedoeld materiaal betrekking heeft
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, op zaken en materialen van Korex. De vermelding van de merken kan geschieden door
oorlogsgevaar, terrorisme burgeroorlog, oproer, beperkende overheidsmaatregelen van middel van gebruik van het ® teken in combinatie met het merk of door de vermelding: “een
welke aard dan ook, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, geregistreerd merk van Korex”.
transportmoeilijkheden, gebrek aan halffabricaten en hulpstoffen, geheel of gedeeltelijk in
gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen, brand, 10.3 De Afnemer staat ervoor in, dat ook zijn Afnemers op alle, door hen uit te brengen of te
inbeslagneming, defecten aan machinerieën en andere ernstige storingen in het bedrijf van gebruiken, kopieën van advertentie- of ander reclamemateriaal waarin de merken - met
inbegrip van daarmee verband houdende grafische gegevens van Korex - worden genoemd,
Korex of diens leveranciers.
op dezelfde wijze kennis zullen geven van het recht van Korex op de merken.
5.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht is Korex gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van 11 Reclamering
de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst
11.1 De controle op de hoeveelheid geleverde goederen berust bij de Afnemer. Indien niet
geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal
op het ontvangstbewijs melding wordt gemaakt van een afwijkend stukstal, gelden de
zijn. Gedurende de opschorting is Korex bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te
hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld
kiezen voor de uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding
– als juist erkend.
van de overeenkomst.
11.2 Afnemer wordt geacht met de staat van het geleverde in te stemmen.
5.3 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 2 van dit artikel is Korex
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door 11. 3 Uitwendig waarneembare gebreken en afwijkingen dienen schriftelijk gemeld te
haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, worden binnen 5 dagen na ontvangst, zaterdagen, zondagen en algemeen erkende
materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid feestdagen niet meegerekend. Bij gebreke van tijdige reclamering als hiervoor bepaald,
moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 2 van dit artikel is de Afnemer wordt Afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en is Korex bevoegd iedere
gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de klacht en/of vordering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken of afwijkingen af te
daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Korex bevoegd is deze wijzen.
zaken voor rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan dan wel voor diens rekening
11.4 Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen dienen zo spoedig
te verkopen of te vernietigen.
mogelijk doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen,
6 Rechten Korex
dan wel binnen 10 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te
worden ontdekt, door de Afnemer bij Korex schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke
6.1 Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Afnemer niet in staat of bereid is of zal
waarvan Afnemer wordt geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Korex te voldoen, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke
overdracht van het bedrijf van de Afnemer, is Korex gerechtigd passende zekerheid ter zake
van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de Afnemer te verlangen en

13.2 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan
daarvan schriftelijk te zijn gemeld aan Korex. Schade die niet binnen die termijn is gemeld
komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de
schade niet eerder had kunnen melden.
14 Vrijwaring
14.1 De Afnemer vrijwaart Korex respectievelijk stelt Korex schadeloos ter zake van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van
Korex in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
15 Geheimhouding
15.1 De Afnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van
bedrijfsaangelegenheden van Korex, hieronder zijn begrepen: modellen, tekeningen,
ontwerpen, schema’s, constructies die hem uit hoofde van de levering c.q. aanbieding ter
kennis zijn gekomen.
16 Overdacht
16.1 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Korex rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst over te dragen aan derden
17 Wijziging van de voorwaarden
17.1 Korex heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Korex zal Afnemer in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de
betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen.
Tenzij Afnemer binnen twee weken na datum van verzending van onze schriftelijke
kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt, wordt koper geacht stilzwijgend te hebben
ingestemd met de wijziging of aanvulling.
18 Authentieke tekst
18.1 De Nederlandse tekst van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Korex
prevaleert boven vertalingen daarvan.
19 Bevoegde rechter
19.1 Alle geschillen, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg
uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag
20 Toepasselijk recht
20.1 Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
20.2 Het Weens Koopverdrag (het V.N. Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is niet van toepassing en
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
21 Slotbepalingen
21.1 In alle gevallen waarin een door Korex gesloten verkoop- overeenkomst ingevolge
deze algemene voorwaarden door Korex kan worden ontbonden of geannuleerd, geschiedt
zulks zonder rechtelijke tussenkomst

