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Artikel 1: Algemeen.
1.1 Alle offertes, verkopen en leveringen van Westfalen en alle verkopen en
leveringen onder de merknaam GlobalGas, zijn onderworpen aan de hierna
volgende voorwaarden, behoudens andersluidende condities in de
orderbevestiging.
1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de klant gelden
slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Westfalen schriftelijk zijn
aanvaard.
1.3 Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van goederen op
grond van een order doet de klant afstand van eventuele eigen voorwaarden.
1.4 Een klant die eenmaal met toepasselijkheid van de onderhavige verkoop- en
leveringsvoorwaarden van Westfalen heeft gekocht, wordt geacht ook bij eventuele
daarna door hem op welke wijze ook (mondeling, telegrafisch, per telefax, per email of per telex) op te geven orders, stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden te hebben ingestemd, ongeacht of zodanige order schriftelijk is
bevestigd.
1.5 Westfalen Gassen Nederland BV heeft een aantal richtlijnen en regelingen
opgesteld waar management en werknemers zich aan hebben geconformeerd. Met
de compliance richtlijnen geeft Westfalen Gassen Nederland BV invulling aan de wil
om een integer bedrijf te zijn. Deze compliance richtlijnen vindt u op onze website.
1.6 Wanneer enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Westfalen en de klant
zullen dan in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen
waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking, van
de nietige dan wel vernietigde bepaling.
Artikel 2: Offertes.
2.1 De offertes van Westfalen zijn vrijblijvend en hebben, mits anders is vermeld,
een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. Acceptatie van de offerte door
de klant c.q. het plaatsen van een bestelling door de klant, zijn bindend voor de
klant. Door Westfalen toegezonden facturen en feitelijke leveringen gelden
eveneens als schriftelijke acceptatie.
2.2 Afspraken en overeenkomsten zijn voor Westfalen pas bindend, als deze door
Westfalen rechtsgeldig zijn ondertekend en schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3: Prijzen.
3.1 De door Westfalen gehanteerde prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde
omzetbelasting. De vermelde prijzen gelden vanaf het hoofddepot van Westfalen
respectievelijk vanaf een ander door Westfalen aangewezen depot.
3.2 Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen volgens het tarief dat geldt op
de dag van levering. Westfalen hanteert daartoe leverings-, huur-, en gebruiksrechtovereenkomsten, prijsafspraken en prijslijsten, die bij haar hoofddepot zijn op te
vragen.
3.3 Voor het vullen van cilinders, die het eigendom van de klant zijn, wordt de op
dat moment geldende toeslag in rekening gebracht. Westfalen hanteert daartoe
prijslijsten. Westfalen heeft het recht de prijslijsten, zoals vermeld in dit artikel en in
artikel 3.2, ten gevolge van kostenstijgingen, te allen tijde, zonder aankondiging
vooraf, aan te passen.
3.4 Onder kostenstijging wordt onder meer begrepen: verhoging van vrachttarieven,
belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, verhoging van lonen en
sociale lasten, wisselkoersveranderingen en verhoging van inkoopprijzen en prijzen
van grondstoffen, energie etc.
Artikel 4: Betaling.
4.1 Betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden zonder
enige aftrek of schuldvergelijking binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien de
klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Westfalen het recht de klant over het gehele
verschuldigde bedrag een rente te berekenen van 1% per maand of gedeelte
daarvan vanaf de vervaldag der factuur, onverminderd de aan Westfalen verder
toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende
kosten op de klant te verhalen, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke
laatste gesteld dient te worden op het incassotarief, hetwelk wordt gehanteerd door
de Nederlandse Orde van Advocaten, alsook de kosten verbonden aan een
faillissementsaanvraag.

welke aard ook, surseance van betaling of wanneer krachtens enige wetsbepaling
een bewindvoerder over hem wordt benoemd, onmiddellijk schriftelijk te verwittigen
en tevens om de curator, beslagleggende deurwaarder of bewindvoerder onverwijld
te informeren over de eigendommen van Westfalen.
5.4 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen uitsluitend
gebruikt cq. verbruikt worden in het kader van de normale bedrijfsvoering.
5.5 Totdat de klant aan de verplichting zoals omschreven in artikel 5.1 heeft
voldaan, is het niet toegestaan de producten aan een derde in eigendom over te
dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren.
Artikel 6: Levering.
6.1 De levering vindt plaats vanaf het hoofddepot van Westfalen, respectievelijk
vanaf een ander door Westfalen aangegeven depot. Het vervoer vanaf het depot
naar de klant, evenals de retournering van emballage, geschiedt voor rekening en
risico van de klant. Leveringen vinden plaats volgens door Westfalen vastgestelde
routes.
6.2 De overeengekomen leveringsdatum is slechts bedoeld als bij benadering te
zijn opgegeven.
6.3 Indien aflevering op door partijen overeengekomen plaatsen geen doorgang kan
vinden tengevolge van omstandigheden waarvoor Westfalen geen verantwoording
draagt, bijvoorbeeld omdat de overeengekomen locatie, met de door Westfalen
normaal gebruikte transportmiddelen, niet bereikbaar is of omdat men niet mag
verwachten dat op de overeengekomen locatie in redelijkheid wordt afgeleverd, is
Westfalen gerechtigd tot aflevering op een daarvoor in redelijkheid in aanmerking
komende locatie in de nabijheid van de voordien overeengekomen locatie van
aflevering.
6.4 Vertraagde aflevering geeft de klant nimmer het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te zeggen dan wel te ontbinden. De producten worden door
Westfalen voor rekening en risico van de klant opgeslagen, indien deze de
producten later afneemt dan is overeengekomen.
Artikel 7: Levering van gassen in tankwagens of trailers.
7.1 Indien Westfalen gassen levert, welke zich bevinden in tankwagens of op
trailers gelden bovendien de voorwaarden van Westfalen, zoals deze zijn
opgeschreven in de overeenkomsten voor levering en of huur van tanks en of
installaties.
Artikel 8: Reclames
8.1 De klant dient de op de afleveringsbonnen en facturen vermelde geleverde
gassoorten, hoeveelheden en de aantallen cilinders, bundels, cryogene mobiele
tanks en/of pallets, onverwijld na aflevering te controleren op hun juistheid.
Bezwaren moeten binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij het hoofddepot van
Westfalen worden ingediend, bij gebreke waarvan, wordt aangenomen dat de
gassoorten, hoeveelheden en aantallen als juist zijn erkend.
8.2 Kwaliteitsgebreken m.b.t. de gaskwaliteit bijv. wegens niet goed functionerende
afsluiters, alsmede vergelijkbare reclamaties dienen om veiligheidstechnische
redenen onmiddellijk na identificatie van de klacht ingediend te worden doch uiterlijk
binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk door de klant bij het hoofddepot van
Westfalen worden gemeld De desbetreffende cilinders mogen niet gebruikt worden
en dienen bij teruggave voorzien te worden van een duidelijk opvallende markering
“controleren”. De reden van de klacht dient aan Westfalen kenbaar te worden
gemaakt. Het is de afnemer/klant niet toegestaan veranderingen aan te brengen
aan de geleverde cilinders, omdat hierdoor de veilige werking in gevaar kan komen.
8.3 Gereclameerde afleveringen in cilinders, bundels en/of mobiele cryogene tanks
moeten aan Westfalen of een door Westfalen aan te wijzen depot worden
teruggegeven. Deze cilinders, bundels en/of mobiele cryogene tanks moeten, van
een duidelijk zichtbaar of herkenbaar kenmerk zijn voorzien, worden aangeboden.
De kosten van retournering en onderzoek van de reclame, zijn voor rekening van de
klant en worden gerestitueerd indien blijkt dat de reclame gegrond is.
Artikel 9 Retouren
9.1 De klant heeft in geen enkel geval recht of aanspraak op restitutie/creditering
van de geleverde en betaalde producten , gassen in cilinders en bundels, als het
gaat om producten :
·

Die zijn voorzien van een (uiterste) houdbaarheids- of stabiliteitsdatum, zoals
inhalatie-, medicinale-, farmaceutische- of voedingsmiddelengassen,
ondanks dat ze niet zijn gebruikt en de verzegeling nog intact is.

·

Die op recept zijn aangemaakt, zoals speciale gasmengsels, ondanks dat ze
niet zijn gebruikt en de verzegeling nog intact is.

4.3 Westfalen heeft deze rechten ook ingeval van faillissement, surseance van
betaling van de klant of in geval van beslaglegging van welke aard ook onder of ten
laste van de klant, of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder
over de klant wordt benoemd.

·

Andere dan de bovengenoemde producten, die 6 maanden na aflevering
worden ingeleverd of geretourneerd met het verzoek om restitutie/creditering,
ondanks dat ze niet zijn gebruikt en de verzegeling nog intact is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud.
5.1 De geleverde producten blijven eigendom van Westfalen totdat de klant aan al
haar betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de klant.
10.1 De klant dient de voor de opslag en het transport van gassen geldende
voorschriften in acht te nemen.

5.2 Westfalen heeft het recht, bij niet tijdige betaling, de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten onmiddellijk terug te nemen, waarbij de
transportkosten voor rekening van de klant zijn en zonder dat dit van invloed is op
de overige verplichtingen van de klant, uit de overeenkomst.

10.2 Als de klant zelf vanaf het (hoofd)depot van Westfalen cilinders ophaalt, is de
klant verantwoordelijk voor het volgens de voorschriften laden en lossen van het
voertuig, evenals voor de veiligheid van de lading. De klant dient daarbij de
desbetreffende voorschriften voor ongevalvermijding, opslag en transport in acht te
nemen.

4.2 Bovendien heeft Westfalen in dat geval het recht verdere leveringen aan de
klant te staken, dan wel uitsluitend onder rembours te leveren en/of onmiddellijke
betaling van nog openstaande overige rekeningen te vorderen en/of de met de klant
gesloten overeenkomst, die door Westfalen nog niet geheel mocht zijn uitgevoerd,
zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, één en ander
onverminderd het recht van Westfalen op schadevergoeding.

5.3 De klant is verplicht Westfalen ingeval van faillissement, beslaglegging van
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10.3 Samengeperste gassen mogen door de klant alleen volgens de geldende
voorschriften uit de cilinders en of mobiele cryogene tanks afgenomen worden.
Voor vloeibare en tot vloeistof verdichte gassen moeten de betreffende
afnamehoeveelheden beperkt worden in overeenstemming met hun fysieke
eigenschappen om een storingsvrije werking en het volledig benutten van de
cilinder-, bundel-, resp. tankinhoud te verzekeren. Eventuele restinhoud in
geretourneerde cilinders, bundels en of mobiele cryogene tanks wordt niet vergoed.
10.4 De klant is aansprakelijk voor het verloren gaan c.q. beschadigen van de
eigendommen van Westfalen, vanaf het moment dat deze het hoofddepot, c.q. een
ander door Westfalen aan te wijzen depot, verlaten, totdat deze hierin worden
teruggebracht. Voorgaande geldt niet indien en voor zover sprake is van normale
slijtage.
.
10.5 De klant die de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde producten niet
terugbrengt, dan wel deze producten in niet-reparabele toestand terugbrengt in het
hoofddepot, c.q. een ander door Westfalen aangewezen depot, dient aan Westfalen
de nieuwwaarde van deze producten te vergoeden.
10.6 Het inleveren van vervangende cilinders van andere leveranciers ter nakoming
van de teruggaveplicht wordt niet geaccepteerd. Indien cilinders of onderdelen van
cilinders verloren gaan of beschadigd raken, wordt de klant de tegenwaarde in
rekening gebracht.
10.7 De klant is verder aansprakelijk voor alle schade onder andere aan personen
en zaken welke samenhangen met de opslag en het gebruik van de door Westfalen
geleverde dan wel door haar verhuurde producten.
Artikel 11: Verbod tot doorgeven aan derden.
11.1 De door Westfalen geleverde gassen zijn, mits anders is overeengekomen,
uitsluitend voor het verbruik door de klant bestemd.
Artikel 12: Huurbepalingen.
12.1 Voor cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets, die Westfalen aan
de klant voor gebruik verhuurt gelden de bijzondere bepalingen in dit artikel naast
hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald . Voor waarborg- en
gebruiksrechtsysteemcilinders gelden aanvullende bepalingen zoals genoemd in
artikel 13 van deze algemene voorwaarden. Bij (tegen)strijdigheid prevaleren de
bijzondere bepalingen van artikel 12 en 13.
12.2 De cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets zijn het
onvervreemdbare eigendom of van Westfalen of van de toeleverancier van
Westfalen.
12.3 Aan de klant worden de cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets,
uitsluitend verhuurd voor transport en voor het gebruik van de bij Westfalen
gekochte gasvulling. Het doorgeven van de cilinders, bundels, mobiele cryogene
tanks en pallets aan derden en ieder ander gebruik is -mede vanwege de daaraan
verbonden veiligheidsrisico's- niet toegestaan.
12.4 De cilinders, bundels en of mobiele cryogene tanks moeten direct nadat ze
leeg zijn, met een overdruk van tenminste 1 bar naar het hoofddepot, resp. naar
een ander door Westfalen aangewezen depot, worden teruggebracht. Het afgeven
van cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets van andere leveranciers
ontheft de klant niet van zijn verplichting, de gehuurde cilinders en/of pallets van
Westfalen, bij Westfalen terug te bezorgen. Gehuurde cilinders, bundels, mobiele
cryogene tanks en pallets mogen niet worden achtergehouden. Dit geldt ook
wanneer Westfalen niet aan haar verplichtingen heeft of zou hebben voldaan.
12.5 De cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets worden voor een
periode van maximaal 90 dagen verhuurd. Na afloop van deze termijn heeft
Westfalen het recht, indien de cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets
niet bij het hoofddepot, resp. een ander door Westfalen aangewezen depot zijn
terugbezorgd, als zekerheidsstelling een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van
deze artikelen aan de klant in rekening te brengen.
12.6 Het bedrag van de zekerheidsstelling is direct vanaf de factuurdatum zonder
korting en/of compensatie opeisbaar. Ook na betaling van het bedrag voor de
zekerheidsstelling blijven de cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets
het eigendom van Westfalen of haar toeleverancier.
12.7 Indien de cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets na betaling van
de zekerheidsstelling naar het hoofddepot, resp. naar een ander door Westfalen
aangewezen depot worden terugbezorgd, wordt het bedrag van de
zekerheidsstelling onder aftrek van eventuele kosten, zonder rente, terugbetaald.
12.8 Indien de cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets niet worden
terugbezorgd, dan wel worden terugbezorgd, doch niet meer voldoen aan de
daaraan te stellen eisen en onbruikbaar zijn geworden, wordt het bedrag van de
zekerheidsstelling niet terugbetaald. Indien het bedrag van de zekerheidsstelling op
dat moment nog niet is voldaan, dient dit alsnog te geschieden.
12.9 De huurprijs van cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets is
verschuldigd vanaf de dag van levering tot en met de dag van retournering van
deze artikelen. De huurprijs wordt in rekening gebracht tezamen met de producten
of anderszins.
12.10 Westfalen heeft het recht aan de klant tussentijds een factuur voor de huur
van cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets te doen toekomen.
Artikel 13 Waarborg- en permanent gebruiksrechtsysteemcilinders
13.1 Westfalen kan klanten de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een
permanent gebruiksrechtsysteem. Wanneer dit wordt overeengekomen, betaalt de
klant een eenmalige gebruiksrechtvergoeding per (GlobalGas)cilinder.
Overeenkomstig dit systeem kan de klant steeds tegen betaling van de gasprijs een
gevulde gelijkwaardige gebruiksrechtcilinder ontvangen als hij zijn gebruiksklare
lege gebruiksrechtcilinder teruggeeft. Noch bij teruggave van de gebruiksrecht-
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cilinder, noch bij aansluitende nieuwe aankopen ontstaat een aanspraak op
terugbetaling van eerder betaalde gebruiksrechtvergoedingen.
13.2 Bij afname van waarborgcilinders wordt de klant een waarborg, te verhogen
met de wettelijke omzetbelasting, in rekening gebracht. Bij teruggave van de
gebruiksklare lege waarborgcilinders heeft de klant het recht, een nieuwe
waarborgcilinder te betrekken, of bij teruggave zonder nieuwe aankoop, recht op
terugbetaling van de waarborg, zonder dat er enige rentevergoeding is
verschuldigd, indien de klant kan aantonen dat hij de waarborg heeft voldaan resp.
een waarborgovereenkomst met Westfalen heeft afgesloten. Indien er sprake is van
een waarborg, staat dat duidelijk vermeld op de cilinder.
13.3 De gebruiksrecht- en waarborgcilinders worden de klant alleen ter beschikking
gesteld voor GlobalGas resp. Westfalen gasvullingen. Ze blijven onvervreemdbaar
en volledig eigendom van Westfalen en dienen, voor zover niets anders is
overeengekomen, onmiddellijk als ze leeg zijn terug te worden gegeven . Vrij
gebruik door de klant van de gebruiksrecht- en waarborgcilinders (evenals het
vestigen van zekerheidsrecht zoals verpanding en zekerheidsoverdracht) is niet
toegestaan. De klant is verplicht Westfalen onmiddellijk op de hoogte te stellen als
een derde zich de in eigendom aan Westfalen toebehorende gebruiksrecht- en
waarborgcilinders toe-eigent, en is verplicht deze derde te wijzen op het
eigendomsrecht van Westfalen.
Artikel 14 Beschadigingen en verlies en verbod op uitvoeren reparaties.
14.1 De klant is verplicht het hoofddepot, resp. een ander door Westfalen
aangewezen depot, onverwijld uiterlijk waarneembare schade aan cilinders,
bundels, mobiele cryogene tanks en pallets, of het verlies daarvan, te melden. De
klant dient de cilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets waarop de
schade betrekking heeft duidelijk herkenbaar te merken en de aard en de grond van
de schade schriftelijk aan Westfalen mee te delen. Klanten mogen op geen wijze
veranderingen aan de gehuurde of ter beschikking gestelde waarborg- en/of
gebruiksrechtcilinders, bundels, mobiele cryogene tanks en pallets aanbrengen,
daar de bedrijfsveiligheid hierdoor in gevaar kan komen.
Artikel 15: Cilinders van de klant en of derden
15.1 Voor zover Westfalen geen andere schriftelijke opdracht heeft gekregen,
worden cilinders welke het eigendom zijn van de klant of derden, alleen gevuld en
klaargezet om door de klant of een derde, te worden opgehaald. De vulafdelingen
van Westfalen hebben, ook zonder speciaal daartoe gegeven opdracht, het recht de
cilinders, welke eigendom zijn van de klant of een derde, volgens de geldende
voorschriften te keuren en of te laten repareren alvorens deze te vullen. De
reparatiekosten komen ten laste van de klant of een derde.
Artikel 16: Aansprakelijkheid en garantie van Westfalen.
16.1 Westfalen staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde
producten en of ter beschikking gestelde zaken en of diensten, met dien verstande
dat de aansprakelijkheid van Westfalen uitsluitend zal bestaan uit een verplichting
tot vervanging, herstel of creditering - ter keuze van Westfalen - van de geleverde
ondeugdelijke producten, indien reclame en aantekening terecht hebben plaats
gehad op de wijze in de voorgaande artikelen vermeld. Niet nakoming van enige
verplichting door de klant doet iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Westfalen
van welke aard ook vervallen.
16.2 Aanspraken ingevolge de garantieverplichting van Westfalen laten de
betalingsverplichting van de klant onverlet.
16.3 Westfalen is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van schade, welke, hetzij
direct, hetzij indirect het gevolg is van niet, dan wel te late levering, of van de
deugdelijkheid van het geleverde, noch heeft de klant het recht op grond daarvan
ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tenzij de oorzaak van de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Westfalen.
16.4 Voor installaties, apparaten en of geleverde materialen gelden uitsluitend de
door de producent tegenover Westfalen vastgestelde garantiebepalingen.
16.5 De klant is als eigenaar van de door hem betaalde producten van Westfalen,
als houder van de aan hem door Westfalen onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten en als gebruiker van door Westfalen aan hem verhuurde of ter
beschikking gestelde producten, verplicht Westfalen te vrijwaren voor alle
aanspraken van derden tot het vergoeden van schade die is veroorzaakt door of als
gevolg van door Westfalen verkochte en of ter beschikking gestelde producten.
16.6 Indien de klant door enige derde aansprakelijk wordt gesteld wegens schade
van welke aard ook, verbandhoudende met de levering van producten van
Westfalen, dient de klant Westfalen onmiddellijk daarvan in kennis te stellen.
16. 7 Indien Westfalen ondanks de voorgaande bepalingen toch aansprakelijk is
voor enige schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag
dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Westfalen voor uitkering in
aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de
verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
Westfalen beperkt tot een maximum van € 10.000,00 (zegge tien duizend euro) per
gebeurtenis.

Artikel 17: Overmacht.
17.1 Indien Westfalen door overmacht of andere omstandigheden, welke buiten de
risicosfeer van Westfalen liggen, wordt gehinderd de verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen, is Westfalen gerechtigd de leverings- en
afnameverplichtingen op te schorten, zolang en in zoverre deze belemmeringen
bestaan.
17.2 Westfalen kan zich op de navolgende omstandigheden mede als op overmacht
beroepen: ziekte van het personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan grondstoffen, niet of
ondeugdelijke levering door derden (waaronder toeleveranciers) om welke reden
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ook, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiend
uit mobilisatie, oorlogsdaden, contingentering- en/of andere overheidsmaatregelen,
energiegebrek alsmede iedere andere omstandigheid van welke aard dan ook
welke buiten de macht van Westfalen ligt en geschikt is de positie van Westfalen
ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst nadelig te beïnvloeden, zonder
dat Westfalen nochtans gehouden is de invloed daarvan op de niet-uitvoering van
de overeenkomst aan te tonen.
17.3 Het contract tussen de klant en Westfalen wordt verlengd met de tijd,
gedurende welke de leverings- en afnameverplichtingen zijn opgeschort.
Artikel 18: Bepaling van de hoeveelheden.
18.1 De door Westfalen uitgevoerde gewichtsbepalingen zijn bindend. Westfalen
verzekert, dat deze correct worden uitgevoerd.
Onder m³ wordt verstaan een m³ gas, gemeten bij 1 bar en 15°C
De omrekeningsfactor is:
1 kg vloeibare zuurstof = 0,748 m³ zuurstofgas
1 kg vloeibare stikstof

= 0,855 m³ stikstofgas

1 kg vloeibare argon

= 0,599 m³ argongas.

Artikel 19: Intellectuele eigendommen
19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van
intellectuele of industriële eigendom op alle bij de voorbereiding en/of uitvoering van
de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur en/of andere zaken, informatie en/of gegevens zoals analyses,
(technische) documentatie, tekeningen en modellen uitsluitend bij Westfalen.
19.2 De klant verklaart en staat er jegens Westfalen voor in dat hij of zij met de
voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten
van derden. De klant vrijwaart Westfalen voor alle aanspraken die hieruit kunnen
voortvloeien en zal alle schade die het gevolg is van een dergelijke inbreuk en ten
laste komt van Westfalen of van degene die zich op een dergelijk recht beroept,
vergoeden.
19.3 Alle tekeningen, modellen, (technische) documentatie, computerprogramma’s
of andere dragers van informatie alsmede het bestek en alle zaken die voor of bij
(de voorbereiding van) de uitvoering van de overeenkomst door Westfalen aan de
klant zijn verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van Westfalen en zullen nadat
uitvoering is gegeven aan de overeenkomst door de klant aan Westfalen worden
teruggezonden.
Artikel 20: Geheimhouding
20.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westfalen is de klant
gebonden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de
opdracht in de meest ruime zin, geheim te houden.
Artikel 21: Boeteclausule
21.1 Bij overtreding door de klant van het in artikel 19 en 20 bepaalde, is de klant
een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van
€ 5.000,00 per overtreding of iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Westfalen op volledige schadevergoeding.
Artikel 22: Overdracht van rechten/verplichtingen
22.1 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Westfalen rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst aan derden over te dragen.
22.2 Westfalen kan de verplichting tot levering en uitvoering, van door haar te
verrichten handelingen, ook door derden laten verrichten, zonder dat hierdoor de
rechten en verplichtingen van de klant ten opzichte van Westfalen worden
aangetast.
Artikel 23: Competente rechter en geschillen.
23.1 Op de onderhavige overeenkomst, alsmede op nadere overeenkomsten welke
daaruit mochten voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen van welke aard ook tussen de klant en Westfalen zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
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