ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle huidige
en toekomstige aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen en verkoop- en koopovereenkomsten (hierna
"Verkoopovereenkomst") tussen Dialex Biomedica BV met maatschappelijke zetel te Gelissendomein 8, 6229 GJ
Maastricht, Nederland (hierna "DIALEX") en de koper zoals vermeld op het bestelformulier (hierna "Koper"), voor
goederen en/of diensten zoals vermeld op de bestelbon, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is
afgeweken. Geen enkele bepaling in de documenten van de Koper (inclusief zijn algemene voorwaarden) is van
toepassing op de verkoop door DIALEX. Door een Verkoopovereenkomst met DIALEX te sluiten, verklaart de Koper
een kopie van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
2. BESTELLINGEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN
2.1. Bestellingen en/of leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk aanvaard door DIALEX. De
vermoedelijke leveringsdatum wordt overeengekomen wanneer de bestelling wordt geplaatst. DIALEX of zijn
vertegenwoordiger zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De
Koper erkent dat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de leveringsdatum voor goederen of
diensten indicatief is. Het feit dat deze indicatieve termijn niet wordt nageleefd, zal in geen geval aanleiding geven
tot de annulering van de Verkoopovereenkomst of het recht op enige vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk overeengekomen. DIALEX kan de goederen in één of meerdere delen leveren. Tenzij de Partijen anders
overeenkomen, vormt elk onderdeel een afzonderlijk contract en wordt elk deel afzonderlijk gefactureerd en betaald.
Elke bestelling is strikt bedoeld voor de Koper en kan niet worden toegewezen aan een derde partij zonder
schriftelijke toestemming van DIALEX. DIALEX kan bestellingen weigeren van niet-geautoriseerde personen of van
personen die niet over de vereiste garanties inzake beroepskwalificaties beschikken.
2.2. Bestellingen die aanvaard zijn, zijn bindend voor beide partijen. In het geval dat de Koper een aanvaarde
bestelling annuleert, is de Koper gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan DIALEX in overeenstemming
met artikel 4.8, zonder afbreuk te doen aan het recht van DIALEX om meer schade aan te tonen en een hogere
schadevergoeding te vorderen of te eisen dat de Verkoopovereenkomst wordt nageleefd. De Koper kan geen
bestellingen van op maat gemaakte goederen annuleren. In het geval dat de Koper een aanvaarde bestelling van
op maat gemaakte goederen annuleert, zal hij niettemin gehouden zijn tot volledige betaling van de aankoopprijs
en alle bijkomende kosten en schadevergoedingen. Indien de bestelbevestiging van DIALEX een wijziging of
toevoeging bevat of op een andere manier verschilt van de bestelling van de Koper, zal deze bindend zijn voor de
Koper, tenzij de Koper DIALEX binnen de 8 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging laat weten dat hij niet
akkoord gaat met de bestelbevestiging.
2.3. DIALEX behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling op te schorten indien de rekening van
de Koper bij DIALEX aantoont dat de Koper in gebreke is met enige betalingsverplichting jegens DIALEX of zijn
dochterondernemingen of indien de Koper insolvent blijkt te zijn. In het geval van weigering om een bestelling in
ontvangst te nemen, of indien er een vertraging optreedt in de levering als gevolg van de opschorting van een
bestelling waarvoor de Koper direct of indirect verantwoordelijk is, zullen aan de Koper opslagkosten worden
aangerekend onverminderd het recht van DIALEX om de Verkoopovereenkomst te annuleren.
3. PRIJZEN - TAKSEN
3.1. De prijs is deze vermeld op de offerte. Prijsberekeningen of aanbiedingen zijn indicatief en niet-bindend zolang
zij niet door de Koper aanvaard zijn (bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen). In geen geval zijn prijzen die door
DIALEX voor één bestelling werden bevestigd, ook bindend voor volgende bestellingen. Deze prijzen zijn steeds
onderhevig aan prijsstijgingen als gevolg van de evolutie van hun vaste en/of variabele kosten (bijv. lonen en andere
socialezekerheidsbijdragen, grondstofprijzen, verwerkingskosten, energiekosten, wisselkoersen, enz.). De prijzen
zijn exclusief transportkosten (indien van toepassing), verzekeringskosten, verpakkingskosten, btw, heffingen,
invoer- en uitvoerrechten enz., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald.
3.2. Indien de levertermijn, de plaats van levering of de omstandigheden van de levering op vraag van de Koper
worden gewijzigd, of indien de Koper onjuiste informatie in dat verband heeft verstrekt, mag DIALEX de bijkomende
kosten daarvan doorrekenen. De Koper kan geen van zijn vorderingen verrekenen met enige schuld jegens DIALEX
(ongeacht of deze schulden ontstaan zijn uit de aankoop van goederen of diensten van DIALEX).
4. BETALINGEN - KREDIETLIMIETEN - INTERESTEN - SCHADEVERGOEDINGEN
4.1. Alle facturen van DIALEX zijn betaalbaar op de door DIALEX aangewezen bankrekening uiterlijk op de
vervaldag die op de respectieve bestelling of op de relevante facturen wordt vermeld, of anders binnen de 30 dagen
volgend op de facturatie door DIALEX. Een tijdige betaling is van essentieel belang. De betaling zal geacht worden
te zijn voldaan wanneer het volledige bedrag vermeld op de factuur is ontvangen op de aangewezen bankrekening
van DIALEX zoals aangegeven op de voorzijde van de factuur. Alle bank- en wisselkoerskosten verbonden aan de
invordering van het factuurbedrag zijn ten laste van de Koper. Vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om
betalingen in ontvangst te nemen. Facturen die niet binnen de acht dagen na hun uitgifte per aangetekende brief
worden betwist, worden als volledig aanvaard beschouwd.
4.2. Indien de Koper een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn betaalt of nalaat enige andere betaling
verschuldigd aan DIALEX onder de Verkoopovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden tegen de vervaldag
te betalen, dan: (a ) zal de Koper interesten op achterstallige bedragen betalen aan een tarief van 10% per jaar
(behalve indien de wettelijke interestvoet hoger is, in welk geval deze zal worden toegepast). Deze interest worden
dagelijks aangerekend vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is tot de daadwerkelijke betaling van het
gevorderde bedrag. De Koper dient deze interesten samen met het achterstallige bedrag te betalen; en (b) zal de
Koper DIALEX op verzoek (en binnen veertien dagen volgend op een dergelijk verzoek) 10% van het openstaande
saldo betalen, met een minimumbedrag van 250,00 EUR voor kosten die verband houden met onder andere de
inning van de verschuldigde bedragen en met de nadelige gevolgen voor de kasstroom van DIALEX, bij wijze van
schadevergoeding. De partijen erkennen dat deze som een voorlopige raming van de verliezen van DIALEX
vertegenwoordigt. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van DIALEX om hogere schade aan te tonen en
een hogere schadevergoeding te eisen.
4.3. Door laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur zullen ook alle andere facturen, waarvoor
een bijzondere afbetalingstermijn werd overeengekomen, onmiddellijk betaalbaar zijn zonder voorafgaande
ingebrekestelling. De interesten voor laattijdige betalingen zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat de niet-vervallen
facturen opeisbaar worden. In overeenstemming met artikel 4.2.(b). kan een bijkomende schadevergoeding worden
geëist. Deelbetalingen worden eerst afgetrokken worden van de verschuldigde interesten overeenkomstig artikel
4.2., schadevergoeding verschuldigd krachtens artikelen 4.2.(b) en 4.8 en mogelijke kosten en dan pas van de
onbetaalde factuurbedragen.
4.4. Het gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de
overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, noch zal
het enig ‘retentierecht’, overeenkomst of enige territoriale rechtspraak beperken of wijzigen.
4.5. Ingeval de Koper de van DIALEX gekochte goederen reeds heeft overgedragen aan een derde partij, maar zijn
verplichtingen jegens DIALEX niet heeft voldaan, dan is de Koper verplicht zijn schuldvordering ten aanzien van
deze koper over te dragen aan DIALEX. DIALEX heeft het recht om te allen tijde, naar eigen goeddunken, eisen
garanties of waarborgen van de Koper te eisen (bijvoorbeeld ingeval er aanwijzingen zijn dat de Koper financiële
problemen heeft). Deze garanties of waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor de uitvoering of verdere
uitvoering van de Verkoopovereenkomst.
4.6. DIALEX heeft het recht om zijn verplichtingen ten aanzien van andere lopende contracten tussen de partijen uit
te stellen of op te schorten voor zover de koper niet heeft voldaan aan een betalingsvoorwaarde of andere
verplichting. DIALEX behoudt zich het recht voor om de levering van om het even welke goederen of diensten op
te schorten tot het krediet van de Koper opnieuw binnen de toegestane limieten valt (meer bepaald een
kredietwaardigheid van meer dan 50% via kredietwaardigheidsonderzoek Graydon) of totdat de Koper voldoet aan
een dergelijke betalingsvoorwaarde of andere verplichting. Laattijdige betaling van de prijs (of van bepaalde
voorschotten) door de Koper kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de levering.
4.7. In geval van laattijdige betaling heeft DIALEX het recht de ontbinding van de Verkoopovereenkomst te eisen,
of volgens de keuze van DIALEX de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, evenwel onverminderd
de rechten of andere rechtsmiddelen van DIALEX onder deze Algemene Voorwaarden, in rechte, in
aandelenkapitaal of anderszins. DIALEX heeft het recht om de goederen op kosten van de Koper op te halen of te
eisen dat ze op zijn kosten worden teruggestuurd en kan zijn recht tot schadevergoeding uitoefenen krachtens
artikel 4.8.
4.8. Indien de Verkoopovereenkomst / om het even welke aanvaarde bestelling wordt geannuleerd door de Koper
op grond van artikel 2.2 of door DIALEX ingevolge artikel 4.7 (of op grond van om het even welke andere inbreuk
door de Koper), betaalt de Koper DIALEX op verzoek (en binnen veertien dagen volgend op een dergelijk verzoek)
een schadevergoeding van 30% van het openstaande saldo. De partijen erkennen dat deze som een voorlopige
raming van de verliezen van DIALEX vertegenwoordigt. Deze paragraaf doet geen afbreuk aan het recht van
DIALEX om hogere schade aan te tonen en een hogere schadevergoeding te eisen.
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. De geleverde goederen blijven eigendom van DIALEX totdat de volledige prijs van deze goederen, inclusief
eventuele interesten en schadevergoedingen, is betaald. Wanneer de Koper de koopprijs nog niet (volledig) betaald
heeft, zal de Koper kennisgeving doen aan derden (bijvoorbeeld een curator, bewindvoerder en schuldeisers) aan
de hand van een aangetekend schrijven van het eigendomsvoorbehoud van DIALEX telkens zulks door de
omstandigheden vereist is, inclusief doch niet beperkt tot, de situatie waarin een derde dreigt de goederen in beslag
te nemen of in beslag genomen heeft. De Koper zal DIALEX hiervan onverwijld op de hoogte stellen via een
aangetekend schrijven. De Koper garandeert (indien nodig namens een derde (koper) of houder) dat DIALEX in
kennis gesteld zal worden van de plaats waar de goederen zich bevinden, op eerste verzoek en dat zij opnieuw ter
beschikking van DIALEX gesteld zullen worden voor rekening en risico van de Koper, wanneer DIALEX zulks vraagt.
In die mate dat nodig is, krijgt DIALEX daartoe een onherroepelijke volmacht tot terugneming en een volmacht om
de lokalen met dit doel te betreden.
5.2. Het risico verbonden aan de verkochte goederen gaat over op de Koper op het ogenblik bepaald
overeenkomstig de toepasselijke Incoterm.
In het geval dat de partijen geen toepasselijke Incoterm zijn overeengekomen, gaat het risico verbonden aan de
verkochte goederen over op de Koper op het ogenblik dat de goederen worden afgeleverd aan de vervoerder. Dit
risico omvat onder meer het risico in geval van een ongewone gebeurtenis, een samenloop van omstandigheden
en overmacht, of vergelijkbare omstandigheden bij om het even welke partij.
5.3. De Koper heeft niet het recht om over de goederen te beschikken in het geval dat de aankoopprijs van deze
goederen niet volledig is betaald.
Wanneer de Koper de goederen verkoopt of anderszins overdraagt in strijd met deze bepaling, wordt de vordering
van de Koper tot betaling jegens zijn klant, automatisch overgedragen naar DIALEX, DIALEX aanvaardt hierbij deze

overdracht. De Koper brengt zijn klanten op de hoogte van de overdracht aan DIALEX en verstrekt aan DIALEX alle
informatie en documenten betreffende de inning van de vorderingen.
5.4. De Koper sluit voor de geleverde goederen een gepaste verzekering voor schade, verlies, waardevermindering,
vernietiging en diefstal af bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij en levert DIALEX hiervan op eerste
verzoek het bewijs. De Koper draagt zijn schadelasten voor schade, verlies, waardevermindering, vernietiging en
diefstal van goederen over aan DIALEX; DIALEX aanvaardt hierbij deze overdracht.
5.5. Indien deze bepaling inzake eigendomsvoorbehoud niet in overeenstemming zou zijn met andere bepalingen
die de partijen zijn overeengekomen, zal deze bepaling voorrang krijgen.
6. PLAATS VAN LEVERING
6.1. De levering gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Incoterm. Indien de Partijen geen toepasselijke
Incoterm zijn overeengekomen, gebeurt de levering bij DIALEX (Caetsbeekstraat 1, 3740 Bilzen, België) en worden
alle vervoerskosten, verzekeringen en taksen aan de Koper gefactureerd. De Koper is verplicht de goederen bij
ontvangst te inspecteren en zijn recht van verhaal tegen de vervoerder uit te oefenen binnen de vereiste tijdslimiet.
7. KWALITEITSVEREISTEN EN RAPPORTAGE
7.1. De Koper verbindt zich ertoe om een traceerbaarheidssysteem van de goederen te verzekeren door gedurende
ten minste vijf (5) jaar een geschikt overzicht te bewaren van de goederenreferentie, het partij- of serienummer, de
hoeveelheid en de klantinformatie voor wegwerpproducten en zeven (7) jaar voor actieve apparatuur.
7.2. De Koper zal de goederen opslaan, verwerken en naar zijn klanten vervoeren in overeenstemming met de
productspecificaties en met de laatste versie van de Good Distribution Practices, zoals gepubliceerd door Eucomed
(www.eucomed.be).
7.3 De Koper moet binnen de twee (2) werkdagen om het even welk incident dat verband houdt met het gebruik
van de goederen, dat hem door zijn klanten, eindgebruikers of servicemedewerkers en/of plaatselijke overheden
wordt gerapporteerd en waarbij sprake is van een letsel of mogelijk letsel van een patiënt of gebruiker, aan DIALEX
melden. De Koper moet om het even welke door zijn klanten, eindgebruikers of servicemedewerkers gerapporteerde
klacht, storing of defect betreffende de goederen binnen één werkweek (1) volgend op deze kennisgeving aan
DIALEX melden per e-mail (info@dialexbiomedica.be).
8. VERPAKKING
8.1. Tenzij specifiek anders overeengekomen, worden bestelde goederen in hun oorspronkelijke kartonnen
verpakking geleverd. DIALEX behoudt zich het recht voor om zijn goederen en verpakking zonder voorafgaand
bericht te wijzigen. De bestelde hoeveelheden kunnen worden aangepast conform de standaard
verpakkingseenheden.
9. DOCUMENTATIE EN PRODUCTSPECIFICATIES
9.1. Op schriftelijk verzoek ontvangt de Koper een kopie van de documentatie betreffende de bestelde goederen.
Alle specificaties en productconcepten, evenals alle informatie ontvangen van DIALEX (met inbegrip van maar niet
beperkt tot de prijzen, betalingsvoorwaarden en voorwaarden van de Verkoopovereenkomst) zijn vertrouwelijk en
blijven eigendom van DIALEX. Zij mogen enkel door de Koper gebruikt worden voor zover deze noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de goederen. Reproductie of gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is strafbaar
en zal worden vervolgd.
9.2. DIALEX garandeert dat de goederen voldoen aan de specificaties en dat hij aan alle toepasselijke wet- en
regelgeving naleeft. DIALEX geeft geen andere garanties betreffende de goederen. Niettegenstaande het
voorgaande, geeft DIALEX geen enkele garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel noch
enige andere impliciete garantie betreffende de goederen.
10. KLACHTEN
10.1 Bij ontvangst van de levering dient de Koper onmiddellijk na te gaan of de geleverde hoeveelheden
overeenkomen met de bestelde hoeveelheden. Iedere klacht m.b.t. de hoeveelheden, de (niet-)conformiteit of
toestand van de geleverde goederen dient DIALEX binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling te bereiken,
per aangetekende brief en via e-mail (info@dialexbiomedica.be), op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
10.2. Iedere klacht m.b.t. gebreken dient DIALEX uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen te bereiken (in het
geval van zichtbare gebreken) en uiterlijk 5 dagen na de ontdekking ervan (in het geval van verborgen gebreken),
per aangetekende brief en via e-mail, met vermelding van de reden en alle relevante gegevens, waaronder het
ordernummer en het factuurnummer. Dergelijke klachten worden door DIALEX onderzocht in overeenstemming met
zijn interne klachtenbehandelingsprocedure. DIALEX is niet verplicht om klachten te aanvaarden die hij 6 maanden
na de datum van levering heeft ontvangen. Gebruik of verkoop van de goederen zal elke aansprakelijkheid van
DIALEX teniet doen, behalve in geval van verborgen gebreken, indien DIALEX op de hoogte was van dergelijke
verborgen gebreken op het moment dat de Overeenkomst met de Koper werd gesloten. Indien de klacht gegrond
is, heeft DIALEX het recht om te beslissen of de betreffende producten worden terugbetaald of vervangen.
10.3. Klachten en/of geschillen van welke aard dan ook, geven de Koper geenszins het recht om de nakoming van
zijn verplichtingen jegens DIALEX op te schorten of het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.
Onverminderd artikel 11.1, zal de maximale aansprakelijkheid van de DIALEX de aankoopprijs van de goederen
nooit overschrijden.
11. AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT - INFORMATIEVERSTREKKING
11.1. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag de aansprakelijkheid van DIALEX beperken of uitsluiten voor zover
die aansprakelijkheid bij wet niet beperkt of uitgesloten mag worden. Onder voorbehoud van artikel 11.1 is DIALEX
niet aansprakelijk jegens de Koper voor of in verband met de bestelling, voor: (a) de gevolgen van het gebruik en
de gevolgen voor de gebruiker, een derde partij of zijn goederen ten gevolge van de geleverde en/of vervoerde
goederen, voor zover toegestaan door de wet; of (b) enig winstverlies, of enige indirecte schade of gevolgschade of
verlies op welke manier dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot: materiële schade, financieel verlies,
winstderving, personeelskosten, schade aan derden, inkomstenderving). De Koper doet hierbij afstand van zijn
verhaalsmogelijkheden jegens DIALEX en/of diegenen die door DIALEX zijn aangesteld en vrijwaart DIALEX en/of
diegenen die door DIALEX zijn aangesteld van dergelijke aansprakelijkheid in dit verband.
11.2. Alle gevallen van Overmacht ontslaan DIALEX van zijn aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren
van zijn verplichtingen binnen de vastgestelde termijn. In geval van Overmacht heeft DIALEX het recht om de
Verkoopovereenkomst op te schorten voor zover deze nog niet werd uitgevoerd, ofwel voor de duur van de
Overmacht, of om de overeenkomst te annuleren zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Voor de toepassing
van deze Algemene Voorwaarden wordt onder Overmacht het volgende begrepen: iedere gebeurtenis die
redelijkerwijs buiten de controle van DIALEX valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs,
vertraging of verstoring van vervoer, oorlogsdaden, terrorisme, rellen, brand, rechterlijke bevelen, verordeningen of
voorschriften van de overheid of het bestuur, onmogelijkheid om aardgas en/of andere brandstoffen te bekomen,
bevoorradingsproblemen, schaarste van materialen of gebrek aan productiematerialen, overstromingen,
aardbevingen, kernrampen of nucleaire incidenten, weersomstandigheden die de uitvoering van de
Verkoopovereenkomst tijdelijk bemoeilijken of verhinderen, machinebreuk, fouten of vertragingen waarvoor de
leveranciers van DIALEX verantwoordelijk zijn, handelingen van derden, één of meer productiefouten in materialen
van één van de leveranciers van DIALEX enz., ongeacht of deze problemen zich voordoen bij DIALEX of de
leverancier van wie DIALEX goederen afneemt, zonder dat DIALEX de invloed daarvan dient aan te tonen.
11.3. DIALEX waarborgt de kwaliteit van zijn goederen niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, onjuiste opslag
of ongeoorloofde reparaties door de Koper of derden.
12. GEGEVENSBESCHERMING
12.1. DIALEX houdt zich aan alle rechtsregels inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de
verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (AVG);
12.2. Alle informatie die DIALEX van de Koper ontvangt in verband met de overeenkomst, die betrekking heeft op
een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon ("Persoonsgegevens"), is en blijft eigendom van de Koper.
De overeenkomst verstrekt de wettelijke grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens om DIALEX in staat
te stellen zijn verplichtingen jegens de Koper uit hoofde van de overeenkomst na te komen. DIALEX verwerkt enkel
de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren (bijv. voor de levering van de
goederen). Bij beëindiging van de overeenkomst zullen alle Persoonsgegevens aan de Koper worden
geretourneerd. DIALEX zal geen kopie daarvan in welke vorm dan ook bewaren, tenzij dit op basis van een
specifieke rechtsgrond noodzakelijk zou zijn.
12.3. DIALEX garandeert dat alle mogelijke maatregelen en/of acties worden genomen, in overeenstemming met
de binnen de branche geldende normen die nu en dan beschikbaar zijn, om ongeoorloofde toegang tot de
Persoonsgegevens door derden, diefstal van Persoonsgegevens, inbreuk op de beveiliging of verlies van gegevens
van welke aard dan ook, direct of indirect en ongeacht de middelen die kunnen worden gebruikt om toegang te
krijgen, te voorkomen.
13. DIVERSE BEPALINGEN
13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de goederen (zoals maar niet beperkt tot alle auteursrechten,
handelsmerken, octrooirechten, handelsgeheimen, handelsnamen, logo's en andere eigendomsrechten) zijn
eigendom van en blijven berusten bij DIALEX. De Koper mag de handelsnaam of enig handelsmerk van DIALEX
niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming daartoe.
13.2. De ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een of meer van deze bepalingen heeft op generlei wijze invloed
op de geldigheid van de andere voorwaarden. De ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een of meer van deze
bepalingen vormt op generlei wijze een reden voor het beëindigen van de Verkoopovereenkomst.
13.3. De Koper is niet gerechtigd om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Verkoopovereenkomst toe te
wijzen, over te dragen of uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIALEX.
13.4. In geval van een geschil tussen de Koper en DIALEX met betrekking tot over een Verkoopovereenkomst,
ongeacht de aard ervan en de plaats van levering, zijn de rechtbanken van Antwerpen, de gerechtelijke afdeling
van Hasselt, exclusief bevoegd, zelfs indien het geaccepteerde wissels betreft betaalbaar en/of gedomicilieerd
buiten dit gerechtelijk arrondissement. Niettemin heeft DIALEX, indien het als eiser optreedt, het recht om, volgens
zijn eigen vrije keuze, de Koper voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van deze laatste te dagen.
13.5. Al onze overeenkomsten worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting
van (1) alle regels inzake wetsconflicten, (2) de Conventie van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop
van goederen (1980), en (3) de Conventie van New York inzake de verjaringstermijn bij de internationale verkoop
van goederen (1974).
13.6. Onverminderd enige andere bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zullen eventuele
vorderingen van de Koper voortvloeiend uit of in verband met een Verkoopovereenkomst of een inkooporder in elk
geval verjaard zijn na het verstrijken van één (1) jaar vanaf de datum van aflevering van de betreffende goederen.
13.7. In het geval dat wettelijke regels met verplichte toepassing van kracht zijn, prevaleren dergelijke regels boven
de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in de mate van hun toepassingsgebied.

