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Art. 1. Geldigheid en aanvaarding van deze voorwaarden.  

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten tussen ODICE en haar klanten, behalve wanneer 

bijzondere voorwaarden of overeenkomsten anders bepalen.  

Deze voorwaarden worden geacht door de klant te zijn aanvaard, 

zelfs wanneer zij in strijd zijn met zijn of haar eigen algemene of 

bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste zijn voor ODICE 

slechts bindend wanneer ze deze uitdrukkelijk en schriftelijk 

aanvaard heeft.  

Art. 2. Offertes en bestellingen 

2.1. Alle bestellingen door de Klant moeten goedgekeurd worden 

door ODICE. De bestelling is pas definitief wanneer ODICE 

(Verkoper) deze schriftelijk bevestigd heeft in de vorm van een 

orderbevestiging inclusief een lijst met de bestelde producten, de 

prijzen en de datum van levering. 

Bestellingen kunnen niet geannuleerd of aangepast worden zonder 

de schriftelijke toestemming van de Verkoper.  

2.2. Alle bestellingen dienen de producten, de hoeveelheden per 

eenheid, de onderdeelnummers, de prijzen van toepassing en de 

gewenste leveringsdata van de aan te kopen Producten te 

vermelden.  

2.3. Alle offertes en prijzen zijn slechts informatief en verbinden 

ODICE niet wettelijk. De prijzen van de ODICE-producten kunnen 

zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.  

Art. 3.  Prijs 

Behoudens andersluidende vermelding in de ontvangstbevestiging 

van de bestelling, wordt onze offerte geacht te zijn opgemaakt onder 

EXW Marly (Incoterm 2020). Alle belastingen, douanerechten of 

andere rechten of kosten in verband met de invoerformaliteiten in het 

land van de klant zijn uitsluitend ten laste van de klant en zijn niet in 

de prijs inbegrepen.  

Minimumbedrag voor de bestelling bedraagt 300 euro exclusief 

transportkosten. 

Art. 4.  Betalingsvoorwaarden 

In het algemeen zal de betaling door de Klant gebeuren via 

overschrijving in euro met een proforma-factuur of op 30 dagen 

einde van de maand of op 45 dagen einde van de maanden of op 60 

dagen vanaf de datum van de factuur. De betalingsvoorwaarden 

zullen echter definitief bevestigd worden op de orderbevestiging. 

Art. 5.  Interest in geval van vertraagde betaling 

Behoudens andersluidende bepaling heeft de niet-betaling van de 

volledige prijs of van een gedeelte van de prijs op de vervaldag, 

zonder voorafgaande ingebrekestelling, het volgende tot gevolg, 

overeenkomstig artikel L. 441-6, I van het Franse Wetboek van 

Koophandel: 

 De interesten bij een vertraagde betaling zullen van toepassing 

zijn voor de Klant op het verschuldigde bedrag tegen een 

percentage dat overeenkomt met wat de Europese Centrale 

Bank toepast, vermeerderd met 10% punten; de interest loopt 

vanaf de datum waarop het betwiste bedrag opeisbaar is 

geworden, zonder dat een aanmaning nodig is; 

 ODICE heeft het recht om de betaling te eisen van een 

forfaitaire schadevergoeding van 40,00 euro als 

invorderingskosten; 

 Als strafclausule zal 150 euro toegepast worden voor elke late 

betaling ter dekking van de invorderingskosten. 

 De Klant is verplicht om aan ODICE alle kosten te vergoeden 

die voortvloeien uit het onbetaalde saldo, zoals bankkosten, 

protestkosten en zegelrechten.  

Art. 6.  Eigendomsvoorbehoud 

Niettegenstaande de levering en de overgang van het risico, blijven 

de goederen eigendom van ODICE tot de volledige betaling van de 

prijs. 

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen mogen vóór 

de volledige betaling niet aan derden in pand gegeven worden of als 

onderpand overgedragen worden. De koper is verplicht om ODICE 

onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van een aanvraag tot het 

openen van een insolventieprocedure of in geval van een beslag op 

onze goederen. 

Indien de goederen niet binnen 2 maanden na de kennisgeving van 

de beschikbaarheid van de producten afgenomen worden, zal 

ODICE toestaan dat de goederen opnieuw in haar voorraden 

opgenomen worden om ze aan andere klanten door te verkopen. Als 

schadevergoeding zal een boete gelijk aan 30 % van het 

factuurbedrag toegepast worden als stockeringskosten.  

Art. 7. Levering 

Tenzij anders bepaald in de orderbevestiging, wordt onze offerte 

geacht te zijn opgemaakt onder EXW (Marly) INCOTERMS 2020 

Op verzoek van de klant en met schriftelijke toestemming van 

ODICE kunnen andere leverings- en INCOTERM-voorwaarden 

vastgesteld worden. 

Afhankelijk van de productiebelasting zal de levertijd bevestigd 

worden bij de orderbevestiging en kan de levering in verschillende 

partijen plaatsvinden. 

De door ODICE opgegeven leveringstermijnen worden slechts als 

algemene richtlijn gegeven en zijn niet bindend. Het overschrijden 

van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot annulering 

van de bestelling of opzegging van het Contract, noch tot een recht 

op schadevergoeding. Het is de plicht van ODICE om de Klant zo 

snel mogelijk op de hoogte te brengen van deze vertraging. 

 In het geval dat het transport uitgevoerd wordt door een van de 

transporteurs van ODICE, verbindt de Klant zich ertoe de staat van 

de goederen bij levering te controleren en eventuele opmerkingen 

op de leveringsnota te noteren. In overeenstemming met de regels 

en afspraken binnen het internationale transport, moet de Klant ook 

binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen de transporteur 

schriftelijk informeren over een onderbouwd bezwaar, alsook ODICE 

schriftelijk op de hoogte brengen. 

Art. 8. Conformiteit en kwaliteit van de goederen 

8.1. De Klant zal de goederen zo snel mogelijk na hun aankomst op 

de vestigingsplaats van de Klant of op een andere overeengekomen 

plaats controleren en de Verkoper schriftelijk in kennis stellen van 

elk conformiteitsgebrek, met vermelding van de aard van het gebrek 

van de goederen binnen een redelijke termijn vanaf de datum 

waarop de Klant het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken.  

In elk geval heeft de Klant geen verhaal wegens conformiteitsgebrek 

indien hij de Verkoper daarvan niet in kennis stelt binnen 8 dagen na 

de datum van aankomst van de goederen op de vestigingsplaats van 

de Klant of de andere overeengekomen plaats, indien van 

toepassing.  

8.2. De producten worden geacht conform het contract te zijn, 

ondanks kleine afwijkingen die in de handel gebruikelijk zijn of die 

het gevolg zijn van de zaken tussen de partijen. 

8.3. In geval van niet-conforme goederen zal ODICE zonder 

onredelijke vertraging de oorzaken van deze niet-conformiteit 

analyseren en de goederen vervangen door conforme goederen, 

zonder extra kosten voor de Klant. 

De Klant zal een nieuwe leveringstermijn ontvangen voor de 

vervanging van de producten. 

8.4. De producten hebben attesten inzake kwaliteitsnormen en 

technische studies. De Klant heeft een garantie voor de Producten 

gedurende 12 maanden vanaf de leveringsdatum. Sommige 
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producten kunnen echter een minder lange levensduur hebben. 

Voor deze producten kan de garantietermijn niet langer zijn dan de 

vervaldatum. De duurzaamheid van de producten wordt 

gespecificeerd in de technische fiches, op de etiketten en 

verpakkingen van de producten.  

8.5. Om van de garantie te kunnen genieten, moet de klant de 

opslag-, transport- en gebruiksaanbevelingen van ODICE in acht 

genomen hebben, zoals aangegeven in de technische fiches en 

andere instructies die in de gebruiksaanwijzing van de ODICE-

producten te vinden zijn. De producten moeten ook tijdens de opslag 

in hun originele verpakking bewaard worden. 

De Klant zal ook foto's van de producten opsturen met daarop het 

partijnummer, de vervaldatum en andere informatie die ODICE in 

staat stelt om de garantie te bevestigen.  

In het algemeen dient de klant er goed op te letten dat de producten 

beschermd worden tegen water, hoge luchtvochtigheid. ODICE 

neemt geen garantie op zich voor schade, die te wijten is aan 

ongeschikt of ondeskundig gebruik en opslag, onjuiste montage door 

de klant of derden, evenals slijtage. 

Art. 9.  Overmacht 

Elke omstandigheid buiten de controle van ODICE, die redelijkerwijs 

niet verwacht kon worden en die redelijkerwijs niet vermeden kon 

worden, die de normale uitvoering van het Contract verhindert, zal 

beschouwd worden als een geval van Overmacht dat haar van haar 

verplichtingen kan ontheffen. 

Indien ODICE een beroep doet op Overmacht, zal het bedrijf de klant 

onmiddellijk op de hoogte brengen van deze belemmering en het 

effect ervan op het vermogen van ODICE om haar verplichtingen na 

te komen 

Gevallen van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, 

stakingen, oorlog, rellen, terroristische aanslagen, brand, pandemie, 

extreme weersomstandigheden. 

Wanneer zich een geval van overmacht voordoet dat aan de 

hierboven gegeven definitie beantwoordt, wordt de termijn voor de 

uitvoering van het contract verlengd met een periode die 

overeenkomt met de duur van de gebeurtenis. 

Dit omvat niet de betaling van schadevergoeding en interesten of 

een boete voor de vertraging. 

Indien de bovenbedoelde omstandigheden echter gedurende een 

periode van 60 dagen aanhouden, kan elke partij het contract 

opzeggen zonder betaling van schadevergoeding en interesten. 

Art. 10. Vertrouwelijkheid 

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en technische en 

commerciële documenten evenals alle voorwerpen die hem door 

ODICE worden toevertrouwd als vertrouwelijk te behandelen en het 

is hem verboden deze in welke vorm dan ook aan derden bekend te 

maken en/of door te geven, behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van ODICE. 

Art. 11.  Persoonsgegevens:  AVG-naleving 

In het kader van de zakelijke betrekkingen tussen ODICE en haar 

klanten, is elke partij ertoe gehouden bepaalde persoonsgegevens 

te verzamelen met betrekking tot de werknemers van de andere 

partij of tot de consumenten die met deze andere partij in contact 

staan. 

In overeenstemming met de gewijzigde Franse wet inzake 

gegevensbescherming (loi " Informatique et Liberté " n°78-17 du 6 

janvier 1978), de AVG (Europese Verordening nr. 2016/679, van 27 

april 2016) en andere regelgeving van toepassing, informeren wij 

onze klanten hierbij dat:  

-Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende 

doeleinden:  

om de onderhandeling, uitvoering en controle van de verkoop als 

voorwerp van deze algemene voorwaarden mogelijk te maken; 

-Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor deze 

doeleinden, op basis van (i) de verkoop onderworpen aan deze 

algemene voorwaarden en de commerciële relatie (contractuele 

relaties), (ii) van onze wettelijke verplichtingen in dit verband. Wat 

betreft het bezorgen van mailings, is onze verwerking gebaseerd op 

de legitieme belangen van ODICE. 

-De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor 

de uitvoering (maximum 3 jaar) van de doeleinden van de 

bovenvermelde verwerking, met inbegrip van de wettelijke 

burgerlijke, commerciële, administratieve of strafrechtelijke 

voorschriften. Voor zover het wettelijke verplichtingen of 

archiveringsdoeleinden betreft, worden zij na het verstrijken van 

deze termijn gewist of, wat commerciële mailings betreft, tot het 

moment van eventueel verzet. 

-De klant of de persoon op wie deze verwerking betrekking heeft, 

heeft recht op toegang tot, correctie of schrapping van de 

persoonsgegevens, evenals het recht bezwaar te maken tegen de 

verwerking van deze gegevens. Zij kunnen hun rechten uitoefenen 

door contact op te nemen met ODICE  

- Per e-mail: dpo@odice.com  

- Per post: ODICE - Z.A.E. Les Dix Muids, rue Lavoisier, 

FRANKRIJK-59770 MARLY 

De klant of de persoon op wie deze verwerking betrekking heeft, 

heeft het recht om een klacht in te dienen bij de lokale 

toezichthoudende autoriteit (bv.: in Frankrijk CNIL, www.cnil.fr)  

- ODICE heeft de vereiste technische, juridische en organisatorische 

maatregelen getroffen om de wettigheid van deze verwerking te 

waarborgen, met inbegrip van o.a. de vertrouwelijkheid en de 

integriteit van de beveiliging van de gegevens van de klanten.   

- De klant of de betrokken persoon kan toegang krijgen tot het 

gedetailleerde privacybeleid van ODICE op : 

https://odice.com/EN/odice-legals.html  

Volgens onderhavige algemene voorwaarden is de klant verplicht 

om ODICE hetzelfde garantieniveau te verlenen met betrekking tot 

persoonsgegevens, en zal hij de persoonsgegevens van de 

werknemers van ODICE alleen verwerken zoals vereist voor de 

uitvoering van de verkoop onder deze algemene voorwaarden, en in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van 

de AVG of de nationale wetgeving van de Klant. 

Art. 12. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

12.1. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering 

van onderhavige voorwaarden wordt geregeld door het Franse recht. 

De toepassing van de regels van het Verdrag van Wenen inzake 

internationale koopovereenkomsten van roerende goederen wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.2. Bij een eerste poging trachten de partijen binnen 30 dagen na 

de schriftelijke kennisgeving van het geschil door een van de partijen 

een minnelijke schikking te treffen voor hun geschil. De verzoekende 

partij stelt de andere partij in kennis van het resultaat. In geval van 

een negatief resultaat wordt het geschil beslecht zoals bepaald in 

artikel 12.3.  

12.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle 

geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract 

voorgelegd aan het Internationale Arbitragehof van de Internationale 

Kamer van Koophandel en definitief beslecht volgens de 

Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door 

een of meer bemiddelaars aangesteld in overeenstemming met de 

vermelde Regels. 
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