ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET AANBIEDEN EN UITVOEREN VAN WERKEN DOOR METACOAT BVBA

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door METACOAT BVBA gedaan aan
en op alle overeenkomsten door METACOAT BVBA aangegaan met derden/opdrachtgevers/klanten.
1.2. Aanvullende en/of afwijkende bedingen of andere afspraken zijn alleen van kracht indien METACOAT BVBA
deze schriftelijk heeft aanvaard. Deze aanvullende en/of afwijkende bedingen gelden alleen voor de specifieke
overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn en daarop zijn de algemene voorwaarden aanvullend van toepassing.
1.3. Alle aanbiedingen uitgaande van METACOAT BVBA aan Klanten zijn vrijblijvend in hoofde van METACOAT
BVBA, ook na aanvaarding door de Klanten. METACOAT BVBA is pas gebonden, nadat zij de opdracht,
respectievelijk het aanbod van Klanten schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat zij met de uitvoering van de
opdracht is begonnen. METACOAT BVBA is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard. Mondelinge
toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden METACOAT BVBA alleen indien zij dit schriftelijk
heeft bevestigd.
1.4. De Klant mag een door METACOAT BVBA aanvaarde opdracht niet annuleren zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van METACOAT BVBA. Ongeacht het recht van METACOAT BVBA om de uitvoering te
vragen, komen METACOAT BVBA en de Klant overeen dat bij annulering door de Klant een schadevergoeding
verschuldigd zal zijn van ten minste 5% van de prijs van de geannuleerde bestelling als vergoeding voor de
opgelopen kosten en inkomstenderving, zonder dat METACOAT BVBA het bestaan of de omvang van de schade
dient te bewijzen en niettegenstaande het recht van METACOAT BVBA om bij bewijs van grotere schade een
hogere schadevergoeding te eisen. Een nalatigheidsinterest gelijk aan 8% van het vergoedingsbedrag zal
verschuldigd zijn vanaf de datum van ingebrekestelling m.b.t. deze schade.
1.5. De Klant dient de overeenstemming met de door METACOAT BVBA opgegeven of de met METACOAT BVBA
overeengekomen getallen, maten en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming te controleren. Geringe
afwijkingen van eerdergenoemde gegevens zullen Klanten geen recht op ontbinding van de overeenkomst geven,
noch hen het recht verschaffen (betalings-)verplichtingen op te schorten of om schadevergoeding te vorderen.
2. Prijzen
2.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden bij een aanvaarde opdracht zijn opgemaakt in
de hypothese van levering EXW METACOAT BVBA - waaronder wordt verstaan levering gereed ter inlading (Incoterms 2000), geldend op de dag van levering exclusief BTW en exclusief eventuele andere op de
overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, tarieven, transportkosten en transportverzekering en in- en
uitvoerrechten, in EURO, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. In de prijzen zijn enkel begrepen de bewerkingen zoals weerhouden op de overeenkomstig artikel 1.3
aanvaarde opdrachten.
2.3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostprijsbepalende
factoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, valutakoersen, belastingen, vracht, assurantie en verdere
kostprijsbepalende factoren.
Indien deze kostprijsbepalende factoren met 3% wijzigen, is METACOAT BVBA gerechtigd de prijzen
dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. De Klant heeft alsdan
het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 3 dagen na bekendmaking van de prijswijziging, doch uitsluitend
voordat een aanvang is gemaakt met de tenuitvoerlegging van de overeenkomst en tegen vergoeding van het door
METACOAT BVBA geleden verlies of gederfde winst (waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele
of andere verplichtingen jegens derden) cfr. artikel 1.4.
2.4 Indien METACOAT BVBA voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de overeenkomstig artikel 1.3 aanvaarde
opdracht bijkomende werken dient te ondernemen teneinde de goederen onder meer te ontdoen van vreemde
substanties, zullen deze kosten doorgerekend worden aan de Klant, en dit tegen het alsdan geldende uurtarief van
METACOAT BVBA.
3. Wijzigingen
3.1. METACOAT BVBA behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de constructie en de
samenstelling van de materialen die zij gebruikt, respectievelijk de wijze van produceren en behandelen te wijzigen
indien en voor zover dit geen wezenlijke afbreuk doet aan de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard door Klant moeten aanvaard worden door
METACOAT BVBA. Indien zulks hogere kosten veroorzaakt dan oorspronkelijk overeengekomen, is METACOAT
BVBA gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen en zullen deze extra kosten doorgerekend worden aan
de Klant. Wijzigingen die vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot
dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.
4. Levering en levertijden
4.1. De betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd wanneer zij op de door METACOAT BVBA aangewezen
plaats ten behoeve van de Klant voor verzending en/of keuring gereed liggen dan wel, indien uitdrukkelijk levering
franco is overeengekomen, op het moment van aankomst van het vervoermiddel op het overeengekomen adres.
4.2. BVBA METACOAT zal de aanvaarde opdrachten te goeder trouw uitvoeren. In de mate dat BVBA
METACOAT aan de Klant een datum van afwerking van een opdracht overmaakt aan de Klant is deze indicatief, bij
benadering vastgesteld en niet te beschouwen als dwingende termijn in hoofde van METACOAT BVBA.
Overschrijding van de weerhouden indicatieve datum van afwerking van een opdracht verplicht METACOAT BVBA
in geen enkele omstandigheid tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende (betalings-)verplichtingen niet na te komen of op te schorten, dan wel de ontbinding van de
overeenkomst(en) te vorderen.
4.3 De desgevallend door METACOAT BVBA overgemaakte datum van afwerking van een opdracht is gebaseerd
op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de
voor de nakoming van de overeenkomst door METACOAT BVBA benodigde zaken. Indien ten gevolge van een
wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door METACOAT BVBA benodigde zaken
vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
4.4. Na afwerking door METACOAT BVBA van een bepaalde opdracht zal METACOAT BVBA de Klant hieromtrent
berichten hetzij per email, hetzij per fax, hetzij per telefoon, op voorwaarde dat de klant hiervoor de correcte
gegevens verschafte.
4.5 Indien de betreffende afgewerkte producten na ontvangst van de mededeling weerhouden in artikel 4.4 door
de Klant niet worden afgehaald, aangenomen of indien METACOAT BVBA deze afgewerkte producten door
omstandigheden buiten haar wil en toedoen niet op tijd kan leveren, staan de betreffende afgewerkte producten ter
beschikking van de Klant, opgeslagen voor zijn rekening en risico. METACOAT BVBA kan in dat geval betaling
verlangen als had de levering plaats gevonden onverlet het recht op volledige schadevergoeding.
4.6. METACOAT BVBA heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van
dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
4.7. De Klant is verplicht de door METACOAT BVBA in het kader van de overeenkomst afgewerkte producten
binnen de overeengekomen termijn, dan wel binnen 2 weken na de ontvangst van de mededeling dat de goederen
ter afhaling liggen, af te halen. Bij gebreke aan een tijdige afhaling door de Klant is METACOAT BVBA gerechtigd:
a. De bestelde zaken ineens te leveren, waardoor het volledige bedrag van de opdracht opeisbaar wordt, dan wel,
zulks naar haar keuze, prijsverhogingen door te berekenen; en/of
b. De afgewerkte producten te verkopen nadat de Klant geen gevolg heeft gegeven binnen 10 dagen aan een door
METACOAT BVBA per aangetekend schrijven verstuurde aanmaning tot afhaling, onverminderd het recht in
hoofde van METACOAT BVBA om: in geval de opbrengst van de verkoop minder is dan het (de)
factuurbedrag(en), het verschil tussen het (de) factuurbedrag(en) en de opbrengst van de verkoop op te eisen bij
de Klant en/of; een schadevergoeding te vorderen van 20% van het (de) factuurbedrag(en).
a. Ten allen tijden een opslagkost aan te rekenen aan de Klant per dag vertraging, en dit vanaf de dag na de
hierboven vermelde overeengekomen termijn van afhaling, dan wel binnen 10 dagen na de ontvangst van de
mededeling dat de goederen ter afhaling liggen overeenkomstig artikel 4.4.
5. Aanlevering materialen door Klant
5.1 Materialen van de Klant dienen aangeleverd te worden aan METACOAT BVBA als volgt:
Vrij van materiaalvreemde substanties en/of vervuilingen (onder meer, doch niet limitatief lasspray, siliconen, lijm,
…), voorzien van ophanggaten op technisch bruikbare plaatsen en voorzien van uitloopgaten indien het een
materiaal betreft hetwelk chemisch voorbehandeld dient te worden.
6. Gebreken, protest, keuring
6.1 METACOAT BVBA staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten/bewerkingen in
overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.
6.2 Lichte verschillen in kleur en glans worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit. De goederen zijn
slechts gewaarborgd indien door MetaCoat bvba een garantiebewijs werd afgeleverd.
6.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden en (mede) het gevolg zijn van:
a. normaal gebruik en normale slijtage;
b. het uitvoeren van een behandeling op een onderlaag die hier niet geschikt voor werd bevonden (al dan niet
reeds gelakt, vervuild en/of voorbehandeld) door MetaCoat en toch op vraag van de Klant werd uitgevoerd;
c. na voorafgaandelijke inlichting door METACOAT BVBA omtrent de mogelijke gevolgen van de behandeling op
de door de Klant aangeleverde goederen (al dan niet reeds bewerkt, vervuild en/of voorbehandeld aangeleverd);
d. het van de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door ander dan het normale
voorziene gebruik;
e. onoordeelkundig of beperkt onderhoud en/of gebruik door de Klant van de goederen;
f. montage/installatie/reparatie door derden/de Klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
METACOAT BVBA;
g. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen:
h. na goedkeuring van Klant aangewende materialen en/of goederen;
i. door METACOAT BVBA van derden betrokken onderdelen voor zover deze derden geen garantie aan
METACOAT BVBA hebben verstrekt;
j. de uitvoering van een opdracht nadat METACOAT BVBA heeft gewezen omtrent een risico, doch de Klant deze
heeft aanvaard;
k. het door de Klant verwerken van de zaken/goederen, tenzij METACOAT BVBA een bepaalde wijze van
verwerken uitdrukkelijk schriftelijk in haar documentatie, brochures en dergelijke vermeldt dan wel zulks zonder
enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;
l. installatie, plaatsing en/of verbruik van materialen in de nabijheid van een zoutwateromgeving en/of instellingen
die chemische en/of andere agressieve stoffen uitstoten;
m. milieu- en klimatologische omstandigheden waarbij de Klant erkent op de webstek van METACOAT BVBA de
kaart te hebben bekeken m.b.t. NEN-EN-ISO 12944-2 norm waarop de invloed van het klimaat en de
luchtgesteldheid wordt beschreven. De Klant begrijpt deze kaart en aanvaardt dit. Afhankelijk van de windrichting
kan het hiervoor bedoelde gebied, zich uitstrekken tot meer dan 10 kilometer landinwaarts;
n. directe werking van agressieve stoffen of zout- water;
o. permanente belasting door vocht en condens;
p. toepassing van ongeschikte reinigingsmiddelen, reinigingswijzen of reinigingsintervallen;

q. brand of andere ongevallen door werking van natuurkrachten, storm, orkaan, tornado of aardbeving, vallende
voorwerpen, radioactieve straling, vandalisme of oorlogsgeweld;
r. het feit dat METACOAT BVBA voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de opdracht door de Klant niet geïnformeerd
was van de aanwezigheid van een bepaalde materiaalvreemde substanties, vervuilingen, (chemische)
behandelingen of materiaalsoorten die mogelijks interfereren met de behandeling door METACOAT BVBA;
s. schade door transport, waarvoor de Klant in ieder geval het risico draagt.
6.4. De Klant dient de geleverde zaken en de hoeveelheid ervan terstond na ontvangst door of namens hem
nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op protest/verhaalbaarheid. Een eventueel protest
met betrekking tot de zichtbare gebreken en/of de hoeveelheid geleverde producten dient op het ogenblik van de
afhaling schriftelijk gemaakt worden, bij gebreke waarvan de Klant onweerlegbaar geacht wordt te aanvaarden dat er
geen zichtbare gebreken zijn en de op de vrachtbon dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs
tegen de Klant opleveren van aanvaarding van de kwaliteit en de hoeveelheid. De controle op aantallen en de
kwaliteit van het geleverde berust bij de Klant.
6.5. Op straffe van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dient de Koper binnen vijf (5) werkdagen na het
ontdekken van verborgen gebreken deze verborgen gebreken schriftelijk aan METACOAT BVBA te kennen geven,
met vermelding van alle relevante gegevens. De klachten dienen in ieder geval binnen 6 maanden na de datum van
levering, of iedere andere termijn zoals in de opdrachtbevestiging vermeld, medegedeeld te worden.
6.6. Indien de Klant protest uit, is hij verplicht METACOAT BVBA in de gelegenheid te stellen de producten te (doen)
inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter
beschikking van METACOAT BVBA te behouden en in de staat waarin zij zich bevinden, en dit op straffe van verval
van ieder recht op protest en/of vervanging.
6.7. Indien de bezwaren van de Klant door METACOAT BVBA gegrond zijn bevonden, heeft METACOAT BVBA het
recht om hetzij de zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, hetzij deze te (doen) herstellen, hetzij een redelijke
prijsreductie toe te passen dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, een en ander ter keuze en
beoordeling van METACOAT BVBA.
6.8. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is Klant verplicht al datgene te doen dat schade voorkomt of
beperkt; eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling incluis.
6.9. Retourzending aan METACOAT BVBA van verkochte en/of bewerkte zaken, om welke reden dan ook, kan
slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van METACOAT
BVBA. De desbetreffende producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Klant.
6.10. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven de Klant in geen enkele
omstandigheid het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij van de in het kader van de specifieke
aanvaarde en uitgevoerde opdracht geleverde zaken.
6.11. Ieder recht op protest vervalt indien de zaken door of namens de Klant ondeugdelijk of in strijd met door of
namens METACOAT BVBA gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel
indien de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens METACOAT
BVBA niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet.
7. Betaling / wanprestati e
7.1. Behoudens andersluidende overeenkomst; is de Klant verplicht de factuur zonder korting of compensatie
binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de
factuur aangegeven. METACOAT BVBA heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
Indien de Klant hieraan geen gevolg geeft heeft METACOAT BVBA het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden cfr. artikel 7.4, onverlet het recht op volledige schadevergoeding. METACOAT BVBA is gerechtigd
iedere (deel)levering afzonderlijk te factureren. In geval van laattijdige betaling is METACOAT BVBA ten allen tijden
gerechtigd om de goederen onder zich te houden en zal zij slechts verplicht zijn deze goederen aan de Klant over te
maken in de mate dat deze Klant geen enkel bedrag meer verschuldigd is te betalen aan METACOAT BVBA in het
kader van één of meerdere (andere) opdrachten.
7.2. De Klant dient eventuele onjuistheden in facturen van METACOAT BVBA binnen 8 werkdagen na de
factuurdatum per aangetekend schrijven aan METACOAT BVBA mede te delen, bij gebreke waarvan Klant geacht
wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
7.3. METACOAT BVBA heeft het recht niet of niet verder te presteren in het kader van alle lopende opdrachten van
een bepaalde Klant, indien, onder meer: ervoor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst/een opdracht
aanwijzingen zijn inzake onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de Klant, alsook wanneer de Klant een
betalingstermijn niet respecteert.
7.4. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of anderszins niet aan zijn verplichtingen
voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen wat betreft niet enkel de desbetreffende
opdracht, doch eveneens alle andere lopende/afgewerkte opdrachten zijn dan terstond opeisbaar. METACOAT
BVBA heeft alsdan het recht de verdere uitvoering van alle met de Klant lopende overeenkomsten op te schorten tot
betaling volledig is geschied. Eveneens heeft METACOAT BVBA het recht de ontbinding van de overeenkomst te
eisen indien geen gevolg werd gegeven door de Klant binnen 15 dagen aan de door METACOAT BVBA
aangetekend verstuurde ingebrekestelling, of dienovereenkomstig over te gaan tot buitengerechtelijke ontbinding
(zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is), of volgens de keuze van METACOAT BVBA de
gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, evenwel onverminderd het recht van METACOAT BVBA om
een vergoeding te eisen omwille van de voortijdige beëindiging van de overeenkomst minstens gelijk aan 10% van
het factuurbedrag als vergoeding voor de opgelopen kosten en inkomstenderving, en dit zonder dat METACOAT
BVBA het bestaan of de omvang van de schade dient aan te tonen.
7.5. In alle geval: een op de vervaldag niet betaalde factuur brengt in hoofde van de Klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling daartoe vereist een plicht teweeg tot betaling van verwijlintresten gelijk aan de alsdan van
toepassing zijnde intrestvoet zoals weerhouden in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties d.d. 2 augustus 2002, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een
gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Eveneens zal de Klant van rechtswege en
zonder ingebrekestelling daartoe vereist te zijn een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20%
van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00.
7.6. De Klant mag geen onbetaalde goederen doorverkopen. Indien hij toch onbetaalde goederen zou verkopen, wat
een schending van deze algemene voorwaarden zou betekenen, gaat de betalingsplicht van de derde koper
onmiddellijk over op METACOAT BVBA, en dit in overeenstemming met artikel 1690 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek. Derhalve zal METACOAT BVBA het recht hebben de betaling van die derde koper te eisen, onverminderd
de betalingsplicht van de Klant.
7.7. Het niet ondernemen door METACOAT BVBA van enige actie in geval van wanprestatie door de Klant, kan niet
worden beschouwd als afstand van recht.
8. Aansp rakelijkh eid
8.1. Buiten het bepaalde in artikel 6 heeft de Klant jegens METACOAT BVBA geen enkele aanspraak wegens
gebreken in of met betrekking tot de door METACOAT BVBA leverde zaken en/of diensten.
8.2. METACOAT BVBA is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder
begrepen persoons- of zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere
andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
8.3. METACOAT BVBA is evenmin aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar
werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.
8.4. METACOAT BVBA is niet aansprakelijk voor afwijkingen in door de Klant opgegeven massa aantallen.
8.5. Schade veroorzaakt door beschadiging en/of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Klant.
8.6 In geval van vermissing of diefstal van het terrein van METACOAT BVBA, is METACOAT BVBA ten hoogste
aansprakelijk tot de economische waarde van de vermiste of gestolen zaken.
8.7. In alle gevallen waarin METACOAT BVBA gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger
zijn dan het bedrag van de factuur waarop de desbetreffende opdracht betrekking heeft, waarbij een reeks van
gelijke en/of onderling samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als één
gebeurtenis. Daarnaast zal deze voornoemde maximale gehoudenheid van METACOAT BVBA per jaar degressief
dalen met 20% van de hoogte van de factuur waarop de desbetreffende opdracht betrekking heeft.
8.8 Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van METACOAT BVBA zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar
wordt uitgekeerd.
9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is METACOAT BVBA gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Indien sprake is van een overmachtsituatie, is METACOAT BVBA gerechtigd de overeenkomst voor het niet
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat de Klant gerechtigd is op enige
(schade)vergoeding.
9.2. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Klant gerechtigd de overeenkomst voor het
niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De Klant heeft in deze gevallen geen recht op
vergoeding van schade, kosten of rente. Indien METACOAT BVBA bij het intreden van de overmachtsituatie al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde dan wel het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
9.3. Als overmacht worden beschouwd tekortkomingen die niet aan METACOAT BVBA kunnen worden toegerekend
en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, zoals
oorlog, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, transportmoeilijkheden, werkstakingen, gebrek aan
voorraden, grondstoffen en/of arbeidskrachten, brand en andere storingen in het bedrijf van METACOAT BVBA,
uitvoer- en invoerverboden, alsook die omstandigheden die de naleving van de overeenkomst door METACOAT
BVBA in ernstige mate bemoeilijken.
10. Bevo egde rechter, to epasselij k recht
10.1.Deze algemene voorwaarden en alle prijsopgaven, offertes en overeenkomsten tussen METACOAT BVBA en
Klanten waarop ze betrekking hebben, worden beheerst door het Belgische recht. De toepasselijkheid van het
Weense Koopverdrag – voor zover deels van toepassing - wordt evenwel uitgesloten.
10.2. In geval van een geschil tussen de Klant en METACOAT BVBA met betrekking tot alle huidige en toekomstige
overeenkomsten tussen de Klant en METACOAT BVBA, ongeacht hun aard en de plaats van levering, zal dit geschil
uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechtbank van koophandel van de plaats waar het
hoofdkantoor van METACOAT BVBA gevestigd is. Niettemin heeft METACOAT BVBA, indien het als eiseres
optreedt, het recht om, volgens zijn eigen vrije keuze, de Klant voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats
van deze laatste te dagen. De Klant kiest zijn woonplaats op het adres opgegeven in de overeenkomst, op de factuur
of op de bestelbon. Indien verschillende adressen worden opgegeven, geldt het adres op de bestelbon. Alle akten en
exploten zullen op die adressen worden betekend.
10.3. De mogelijks niet-geldigheid van een artikel van onderhavige algemene voorwaarden brengt geenszins de
nietigheid van de andere artikelen, laat staan de algemene voorwaarde, met zich mee.
10.4. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
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