AMO BELGIUM BVBA (“AMO”) KOOPORDER (“P.O.”) VOORWAARDEN EN CONDITIES VOOR GOEDEREN
1. TOEPASSINGSGEBIED. Tenzij met betrekking tot een bepaalde aankoop expliciet schriftelijk anders is bepaald zijn deze
Voorwaarden en Condities van toepassing op alle aankopen gedaan bij de Verkoper. De aanvaarding van een bestelling door
ontvangstbevestiging, verzending van producten, of dienstverlening wordt beschouwd als aanvaarding van deze Voorwaarden en
Condities door de Verkoper, ongeacht enig mogelijk conflict tussen deze Voorwaarden en Condities en algemene voorwaarden
gestipuleerd door de Verkoper. Alle door de Verkoper voorgestelde algemene voorwaarden, die onverenigbaar zouden zijn met deze
Voorwaarden en Condities, of die hieraan bijkomende voorwaarden zouden opleggen, zullen nietig zijn en geen uitwerking hebben tot
op het moment dat een gemachtigde vertegenwoordiger van AMO er uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt, en die bepalingen
eveneens uitvoert. De aankoop van goederen door AMO is onderhevig aan deze Voorwaarden en Condities. Geen enkele voorwaarde
of conditie opgenomen in de kooporder van de Verkoper zal van toepassing zijn en AMO wijst hierbij dergelijke
verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk af.
2. PRIJZEN. De Verkoper verklaart dat de prijzen die bij AMO in rekening worden gebracht niet hoger zijn dan de gangbare prijzen
die de Verkoper hanteert bij vergelijkbare aankopers van vergelijkbare hoeveelheden van gelijksoortige producten van vergelijkbare
kwaliteit. Tenzij anders wordt bepaald, omvatten alle prijzen de toepasselijke belastingen die van kracht zijn op de datum van de
bestelling als op de leveringsdatum van de goederen.
3. LEVERING. Iedere kooporder zal de datum vermelden waarop de producten op de door AMO bepaalde plaats geleverd moeten
worden. De koper zal AMO onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere laattijdigheid m.b.t. de verzending waardoor de
overeengekomen leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Indien de levering als gevolg van een fout van de Verkoper laattijdig
gebeurt, of indien een vervangingslevering nodig is ingeval AMO een voorafgaande levering met gebrekkige goederen heeft
afgekeurd, is AMO gerechtigd om een verzending per luchtvracht op kosten van de Verkoper te eisen. Indien, om welke reden ook,
met inbegrip van de niet-naleving van de leveringstermijn door de Verkoper, de Verkoper producten verzendt door middel van een
andere methode dan bepaald werd in AMO’s kooporder, dan zal de Verkoper iedere verhoging van de vrachtkosten betalen.
4. LEVERINGSVOORWAARDEN. Tenzij anders bepaald in deze kooporder, worden alle verzendingen D.D.P (delivery duty paid)
verzonden. De rechtstitel op de goederen die onder een kooporder worden overgedragen, en het risico van verlies of schade wordt van
de Verkoper aan AMO overgedragen op het moment van levering en op de plaats van levering. De Verkoper zal de producten
behouden, behandelen en verpakken op een wijze die deze producten beschermt tegen verlies of schade en in overeenstemming is met
de goede handelspraktijken en met de specificaties van AMO. De Verkoper is aansprakelijk voor enig verlies of schade dat het gevolg
is van zijn falen om de producten op een juiste manier te bewaren, behandelen of verpakken, en AMO is voor dergelijk verlies of
schade niet genoodzaakt om enige vordering tegen de betrokken vervoerder in te dienen. Iedere container zal gemarkeerd worden met
AMO’s bestelnummer, het verpakkingslijstnummer van de Verkoper, de hoeveelheid en het stuknummer van de inhoud van de
container. De container waarin de “packing list” zich bevindt moet gekenmerkt worden met “Packing List Enclosed”. De
leveringstermijn is een essentiële voorwaarde en alle leveringsvoorwaarden zijn bindend.
5. AFWIJZING EN TERUGZENDING VAN MATERIAAL.
5.1 Ingeval een product defect is, of niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden en Condities of enig andere kooporder, is
AMO gerechtigd om naar eigen goedvinden: (a) het non-conform product af te keuren; (b) het non-conform product op kosten van de
Verkoper terug te zenden voor herstelling, vervanging of krediet; (c) het non-conform product te laten repareren en de reparatiekosten
te recupereren ; of (d) het non-conform product te behouden in afwachting van verdere instructies van de Verkoper wat betreft de
beschikking. Indien AMO na betaling een product afkeurt wegens non-conformiteit, mag AMO de betaling volledig of gedeeltelijk
aftrekken van de som die door AMO verschuldigd zou zijn in verband met enige uitstaande bestelling. Indien de Verkoper de nonconforme producten niet repareert of niet vervangt, of indien hij er geen krediet voor geeft binnen de tien dagen na terugzenden door
AMO, is AMO gerechtigd om er op elk andere manier –zij het volgens de wet– zelf te remediëren. Alle aankopen zijn onderworpen
aan inspectie en afkeuring, ongeacht voorafgaande betaling.
5.2 Bij de terugzending door AMO van non-conforme goederen zal een door AMO opgestelde “return material order” bijgevoegd
worden. Het vervoer en het opslaan van afgekeurde goederen gebeurt op risico en opkosten van de Verkoper, en de Verkoper zal aan
AMO alle lasten terugbetalen die hiervoor door AMO zijn betaald.
6. GARANTIE
6.1 De Verkoper garandeert dat alle producten:
(a) met de door AMO verschafte specificaties, ontwerpen, modellen, tekeningen, stalen of andere beschrijvingen overeenstemmen of,
indien geen van voorgaanden is verschaft, in overeenstemming zijn met de specificaties van de Verkoper;
(b) vrij zijn van gebreken in ontwerp, materiaal, vervaardiging en vakwerk;
(c) van handelskwaliteit zijn, nieuw en ongebruikt zijn (tenzij anders bepaald in deze kooporder), en geschikt zijn voor het gebruik
waartoe AMO deze bestemt;
(d) vrij zijn van pandrechten, vorderingen en enig andere aanspraken tegen de eigendom ervan.
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6.2 De in deze sectie bedoelde garanties zullen nog bestaan na inspectie, goedkeuring of betaling door AMO, en zullen geen door de
wet bepaalde garanties aantasten.
6.3 De in deze sectie bedoelde garanties zijn een aanvulling op alle garanties die in de Belgische Burgerlijke Wetboek (“Burgerlijk
Wetboek”) zijn vervat.
7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
7.1 Iedere eigendom die aan de Verkoper door AMO wordt verschaft, of die de Verkoper van AMO, haar filialen, verbonden
bedrijven, agenten of werknemers (die voor deze sectie allemaal zijn inbegrepen in de term “AMO” ) kan verkrijgen of kan ontdekken
in de loop van de uivoering van een bestelling in verband met een product dat voor AMO is bestemd, blijft eigendom van AMO. De
Verkoper zal geen direct of indirect gebruik maken van deze informatie, noch van informatie die er van afgeleid is of die er verband
mee houdt, noch zal hij deze aan enige derde persoon onthullen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van AMO.
7.2 Onder “eigendom” wordt in deze sectie begrepen :
(a) hulpmiddelen, ontwerpen, patronen, matrijzen, apparatuur en proefapparatuur;
(b) tekeningen of specificaties die door AMO zijn verschaft; en
(c) “vertrouwelijke informatie”, met inbegrip, en zonder beperking, van handelsmerken, handelsnamen, etiketten of door AMO
gespecificeerde afdrukken, en alle informatie of gegevens die verstrekt zijn door of die een verband houden met AMO (met inbegrip
van de ontdekking, uitvinding, onderzoek, verbetering, ontwikkeling, productie of verkoop van AMO producten), of bedrijfsoperaties
(met inbegrip van verkoopskosten, winsten, prijsstellingen, organisaties, werknemerslijst, en procédés).
7.3 Op verzoek van AMO, zal de Verkoper alle eigendommen van AMO die hij in bezit en controle houdt, samen met alle kopieën of
herdrukken onmiddellijk terugsturen. Alle eigendom in goede staat en gratis aan AMO teruggezonden moeten worden.
8. SCHADELOOSSTELLING
8.1 ALGEMENE SCHADELOOSSTELLING. De Verkoper stemt er mee in om AMO, AMO’s bestuurders, werknemers,
distributeurs, agenten, dealers, vertegenwoordigers, klanten en gebruikers van de goederen en diensten schadeloos te stellen en te
vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, schade en/of onkosten die door AMO zouden geleden kunnen worden of tegen AMO
gevorderd kunnen worden (i) die voortkomen uit of verband houden met een schending van deze Voorwaarden en Condities; (ii) die
voortkomen uit de nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Verkoper bij de levering van goederen of diensten aan AMO; (iii) die
voortkomen uit verwondingen aan werknemers van de Verkoper bij de dienstverlening of de levering van goederen aan AMO; of (iv)
die voortkomen uit het gebruik van auto’s, vrachtwagens, zware apparatuur of andere voertuigen bij de dienstverlening of de levering
van goederen aan AMO. Op verzoek van AMO zal de Verkoper dergelijke rechtsvorderingen of rechtszaken verdedigen.
8.2 SCHADELOOSSTELLING BIJ INTELLECTUELE EIGENDOM. De Verkoper zal AMO, haar filialen, verbonden bedrijven,
agenten of werknemers (die voor deze sectie allemaal worden inbegrepen in de term “AMO”) schadeloos stellen, vrijwaren en
verdedigen bij en tegen alle vorderingen of aansprakelijkheid voor schade (met inbegrip van de gerechtskosten en het honorarium van
advocaten) in alle zaken die voortkomen uit of het gevolg zijn van enig bestaande of beweerde schending van octrooien,
handelsmerken, of fabrieksgeheimen, vanwege het vervaardigen, verkopen of gebruik van de producten, behalve in zoverre, in
voorkomend geval, dergelijke producten uitsluitend op basis van de ontwerpen of specificaties van AMO worden vervaardigd.
9. WIJZIGINGEN BIJ DE BESTELLING
9.1 AMO is gerechtigd de tekeningen, ontwerpen of specificaties, de leverings- of verpakkingsmethode, de leveringsplaats en datum,
alsook de hoeveelheden die door de Verkoper geleverd moeten worden, te wijzigen, bij mededeling tot de Verkoper, tot 30 dagen vóór
de verzendingsdatum. Indien een dergelijke wijziging een stijging of daling van de kosten veroorzaakt of van de tijd nodig om de
bestelling uit te voeren, zal tussen beide partijen een billijke aanpassing van de prijs of leveringsplanning overeengekomen worden.
De Verkoper zal enige eis tot aanpassing onder deze bepaling doen gelden binnen 10 dagen na ontvangst van de notificatie van de
wijziging.
9.2 De Verkoper zal geen wijziging in de vorm, functie, ontwerp of gedaante van de door AMO gekochte producten kunnen maken
zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van AMO, die niet onredelijk achtergehouden zal worden.
10. BEËINDIGING
10.1 AMO heeft het recht om een bestelling zonder enige motivatie geheel of gedeeltelijk te annuleren, mits inachtname van een
opzegtermijn van 30 dagen. Ingeval AMO deze kooporder zonder motivatie annuleert, zal AMO aan de Verkoper alle
gedocumenteerde kosten die redelijk en bestaande zijn die de Verkoper bij de uitvoering van de bestelling gemaakt heeft tot op de
annulatiedatum terugbetalen, voor zover deze behoorlijk toegewezen kunnen worden onder erkende commerciële boekhoudprincipes,
en met uitzondering van de niet teruggevorderde vaste kosten en ongerealiseerde winsten.
10.2 AMO heeft het recht deze bestelling te allen tijde te annuleren na enige schending door de Verkoper na mededeling aan de
Verkoper, tenzij de Verkoper de schending herstelt binnen 15 dagen na ontvangst van AMO’s mededeling.
10.3 Ongeacht wat bepaald is onder secties 10.1 en 10.2, heeft AMO het recht deze kooporder geheel of gedeeltelijk onmiddellijk op
te zeggen, indien (i) de verzending of levering niet op de hierin bepaalde datum wordt gedaan, of (ii) AMO verplicht is zo te handelen
om zich in overeenstemming te brengen met de wet, een bevel, een reglementering, of indien van AMO onmiddellijke actie door een
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overheid wordt verzocht.
11. RECHTSMIDDELEN. Ingeval van schending van deze overeenkomst door de Verkoper, zal AMO alle rechts- en
herstelvorderingen genieten die in deze Voorwaarden en Condities zijn voorzien, alsook door de wet, met inbegrip van het recht om
herstel van indirecte schade te vorderen. De herstelmaatregelen die hierbij aan AMO zijn toegekend zijn cumulatief en aanvullend aan
iedere andere herstelmaatregel die door de wet is opgelegd. Een enkele verklaring van afstand van enige bepaling of schending
daarvan zal geen voortdurende/blijvende afstand van een andere bepaling of schending daarvan inhouden.
12. PRIJSBESCHERMING. Indien tijdens de looptijd van deze kooporder AMO de mogelijkheid heeft om gelijke hoeveelheden van
producten te kopen die dezelfde kwaliteit hebben zoals hierin bepaald, en onder gelijke voorwaarden, tegen een lagere prijs dan de
hierin bepaalde prijs, zal de Verkoper, bij ontvangst van voldoende schriftelijke bewijzen van deze gelijkheid, naar eigen goedvinden,
aan deze lagere prijs voldoen, ofwel AMO het ongeleverde gedeelte toestaan te kopen aan deze lagere prijs. De op die wijze door
AMO bij een derde aangekochte hoeveelheid zal in mindering worden gebracht van de hoeveelheid die deze kooporder omvat.
13. NALEVING VAN SPECIFIEKE WETGEVING
13.1 De Verkoper garandeert dat de materialen die onder deze kooporder geleverd worden in overeenstemming zijn met alle
toepasselijke wettelijke vereisten, wat zo op elk factuur gecertificeerd moet worden.
13.2 De Verkoper garandeert dat alle materialen die onder deze kooporder worden afgeleverd, indien zij door AMO op een normale
wijze en voor het gebruik waartoe zij zijn bestemd worden gebruikt, geen enkele bepaling zullen schenden van de toepasselijke
bepalingen van de Amerikaanse “Occupational Safety and Health legislation”, of enige norm of regelgeving die ervan afgeleid is.
13.3 De Verkoper garandeert dat geen enkel artikel dat onder deze kooporder wordt geleverd nagemaakt is of een vervalst merk
draagt. De Verkoper garandeert tevens dat geen artikel dat onder deze kooporder wordt geleverd uit vervalste of verboden gevaarlijke
stoffen is gemaakt.
14. UITSLUITING. De Verkoper garandeert dat noch de Verkoper, noch enig werknemer of agent van de Verkoper die onder deze
kooporder diensten verstrekt, ooit uitgesloten is geweest, voor het ogenblik uitgesloten is, of het voorwerp uitmaakt van een procedure
die als gevolg zou kunnen hebben dat de Verkoper of dergelijke werknemers of agenten respectievelijk een uitgesloten of
uitgezonderde rechtspersoon of natuurlijke persoon of een veroordeelde rechtspersoon of natuurlijke persoon worden. De Verkoper
garandeert daarnaast dat indien tijdens de looptijd van deze overeenkomst, de Verkoper, of enig werknemer of agent van de Verkoper
die onder deze kooporder diensten verstrekt, uitgesloten wordt of het voorwerp van een procedure wordt die als gevolg zou kunnen
hebben dat de Verkoper of dergelijke werknemers of agenten respectievelijk een uitgesloten of uitgezonderde rechtspersoon of
natuurlijke persoon of een veroordeelde rechtspersoon of natuurlijke persoon kunnen worden, hij AMO er onverwijld van op de
hoogte zal brengen, en AMO gerechtigd zal zijn om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Deze clausule zal na
de beëindiging of afloop van deze overeenkomst blijven voortbestaan. In de context van deze clausule zijn de volgende definities van
toepassing: a) “uitgesloten natuurlijke persoon” is een natuurlijke persoon aan wie door de Amerikaanse Food and Drug
Administration (“FDA”) werd verboden om, op grond van 21 U.S.C. §335a (a) of (b), diensten te verlenen tot een persoon die een
goedgekeurde of hangende medicijn aanvraag heeft ingediend; b) een “uitgesloten rechtspersoon” is een corporatie, een
‘partnership’,een vereniging of andere rechtspersoon die door de FDA werd verboden, op grond van 21 U.S.C. §335a (a) of (b), een
afgekorte medicijnaanvraag in te dienen of hulp te verlenen bij de indiening ervan, of een filiaal of zustermaatschappij van een
uitgesloten rechtspersoon; c) een “uitgesloten natuurlijke persoon” of een “uitgesloten rechtspersoon” is (i) een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die uitgesloten, uitgezonderd, gesuspendeerd of op enige andere manier onbevoegd is om deel te nemen in Amerikaanse
federale gezondheid programma’s zoals Medicare of Medicaid door de “Office of the Inspector General of the US Department of
Health and Human Services”, of (ii) een natuurlijke persoon of rechtspersoon die werd uitgesloten, uitgezonderd, gesuspendeerd of op
enige andere manier onbevoegd is om deel te nemen in Amerikaanse federale procurement en non-procurement programma’s, met
inbegrip van de programma’s die door de US General Services Administration (GSA) geproduceerd worden; d) een “veroordeelde
natuurlijke persoon” of “veroordeelde rechtspersoon” is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die werd strafrechtelijk
veroordeeld op grond van 21 U.S.C. §335(a) of (b) of 42 U.S.C. §1320a – 7(a), maar is nog niet uitgesloten, uitgezonderd,
gesuspendeerd of op een andere manier onbevoegd verklaard.
15. TOEPASSELIJK RECHT. Niettegenstaande de plaats van uitvoering worden deze Voorwaarden en Condities beheerst door het
Belgisch recht, alsook enige betwisting die zou ontstaan of eraan verbonden zou zijn (ongeacht het gaat om contractuele of nietcontractuele geschillen, zoals buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen, schending van de wet en dergelijke meer). De
partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Brussel, België, voor iedere kwestie of betwisting
die n.a.v. deze overeenkomst zou ontstaan of die eraan verbonden zou zijn, alsook de schending, de beëindiging of de nietigheid
ervan, ongeacht of deze geschillen contractueel of buitencontractueel van aard zijn.
16. OVERDRACHT. De Verkoper verbindt zich ertoe zijn rechten en plichten onder deze Voorwaarden en Condities niet zonder
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van AMO over te dragen
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17. INTEGRALE OVEREENKOMST; WIJZIGINGEN. Onder voorbehoud van een behoorlijk uitgevoerde schriftelijk overeenkomst
tussen AMO en de Verkoper, vormt deze kooporder het integrale akkoord tussen AMO en de Verkoper wat de producten betreft en
vervangt deze alle voorgaande schriftelijke of mondelinge besprekingen tussen de partijen in verband met dit onderwerp. AMO wijst
alle voorwaarden en Condities af die op een factuur of gelijkaardige document van de Verkoper zouden staan, en dergelijke
voorwaarden en Condities zijn tegenover AMO niet bindend.
18. SCHEIDBAARHEID. In geval één van de clausules van deze Voorwaarden en Condities, of de toepassing ervan, nietig zou
worden verklaard, om het even welke reden dan ook, blijven de resterende clausules tussen partijen, gelden, en zullen de partijen een
akkoord vinden over een vervangingsclausule voor alle onwettelijke, onuitvoerbare of nietige clausules.
19. NALEVING VAN REACH REGLEMENTERING(en). Voor zover deze van toepassing zijn, aanvaardt de Verkoper om alle
toepasselijke vereisten onder Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH) na te leven, met inbegrip van artikel 33 omtrent de verplichting om informatie door te
geven over stoffen en voorwerpen.
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