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Silgan Dispensing Systems 
Wereldwijde algemene verkoopvoorwaarden 

 
Deze algemene verkoopvoorwaarden (“algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op het 
aanbieden, produceren, verkopen en leveren van producten en diensten (afzonderlijk en 
gezamenlijk aangeduid als de producten”) door Silgan Dispensing Systems Corporation of haar 
gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (afzonderlijk en gezamenlijk aangeduid als 
“SDS”).  Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op verkopen aan 
rechtspersonen en niet rechtstreeks aan consumenten.  

 
1. Voorwaarden; acceptatie van bestellingen; volledige overeenkomst.  De rechtspersoon SDS 

die inkooporders (“bestellingen”) van een klant ontvangt, bevestigt schriftelijk een dergelijke 
bestelling zodra deze is geaccepteerd (de “bestellingsbevestiging”).    SDS behoudt zich het 
recht voor om een bestelling te weigeren of te wijzigen voorafgaand aan de 
bestellingsbevestiging. Tenzij specifiek schriftelijk anders overeengekomen door SDS, is de 
acceptatie door SDS van een bestelling uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de 
klant met deze algemene voorwaarden en de afstandsverklaring door de klant van alle 
voorwaarden die zijn opgenomen in een bestelling, bestellingsbevestiging of andere 
communicatie van de klant, al dan niet eerder of later geleverd aan SDS, die ofwel een 
aanvulling vormen op, verschillen van, wijzigingen aanbrengen in, in strijd zijn met of 
anderszins niet overeenkomen met enige voorwaarden hierin. SDS geeft hierbij kennisgeving 
van haar bezwaar tegen eventuele aanvullende of andere voorwaarden in een dergelijke 
bestelling, bestellingsbevestiging of -communicatie.  Deze algemene voorwaarden 
prevaleren boven de algemene aankoopvoorwaarden van de klant, ongeacht of, of wanneer, 
de klant diens bestelling of dergelijke algemene voorwaarden heeft ingediend. Het vervullen 
van de bestelling van de klant houdt geen acceptatie in van de algemene voorwaarden van 
de klant en dient niet om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. De 
acceptatie door de klant van deze algemene voorwaarden vormt de volledige overeenkomst 
van de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangt alle eerdere of 
gelijktijdige overeenkomsten of afspraken tussen de partijen, hetzij mondeling of schriftelijk, 
met betrekking tot een dergelijk onderwerp. Deze algemene voorwaarden mogen niet 
worden gewijzigd of aangepast, behalve schriftelijk en naar behoren uitgevoerd door beide 
partijen.  Handelsgewoonten, handelsgebruik en prestaties in het verleden worden hierbij 
vervangen en mogen niet worden gebruikt om deze algemene voorwaarden te 
interpreteren. 

 
2. Specificaties; productie- en verzenddatums. De klant wordt geacht de technische 
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productspecificaties van SDS (“specificaties”) voor de toepasselijke producten te hebben 
aanvaard en bevestigt er volledig van te hebben kennisgenomen op het moment dat de klant 
de bestelling plaatst.   Na de bestellingsbevestiging door SDS wordt de bestelling bindend en 
is de klant verplicht het volume van de producten te kopen dat in de bestelling is 
gespecificeerd.  Verzenddatums zijn schattingen en worden niet gegarandeerd. SDS levert 
commercieel redelijke inspanningen om verzendingen uit te voeren zoals gepland en kan 
gedeeltelijke verzendingen uitvoeren.  

 
3. Prijzen; belastingen; verrekening.  Prijzen voor producten en diensten zijn de prijzen in de 

bestellingsbevestiging.  SDS KAN DE PRIJS DIE IS VASTGESTELD IN DE 
BESTELLINGSBEVESTIGING WIJZIGEN TOT DE DATUM VAN LEVERING OF UITVOERING ALS 
ÉÉN OF MEER VAN DE FACTOREN DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE PRIJS VAST TE STELLEN 
EEN WIJZIGING ONDERGAAN, ZELFS ALS EEN DERGELIJKE WIJZIGING VOORZIENBAAR WAS 
OP HET MOMENT VAN DE OFFERTE. DEZE FACTOREN OMVATTEN, MAAR ZIJN NIET 
BEPERKT TOT, WIJZIGINGEN IN DE PRIJSSTELLING VAN ÉÉN OF MEER VAN HET VOLGENDE: 
GRONDSTOFFEN EN COMPONENTEN, LONEN, SALARISSEN, SOCIALE-
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN, OVERHEIDSHEFFINGEN, VRACHTKOSTEN EN/OF 
VERZEKERINGSPREMIES. SDS stelt de klant via herziene bestellingsbevestiging, e-mail en/of 
brief zo snel als praktisch mogelijk voorafgaand aan de verzending op de hoogte van 
dergelijke verhoging(en).  Tenzij schriftelijk overeengekomen door SDS, zijn alle prijzen 
exclusief verzend- en verwerkingskosten, verkoop-, gebruiks-, accijnzen, btw of soortgelijke 
tarieven, belastingen of heffingen.  De klant is verantwoordelijk voor deze belastingen of 
heffingen en moet deze rechtstreeks betalen als de wet dit toestaat of moet SDS onmiddellijk 
vergoeden als SDS dergelijke belastingen int en betaalt. Indien van toepassing, verstrekt de 
klant vooraf certificaten van belastingvrijstelling of verstrekt op verzoek onmiddellijk een 
bewijs van belastingbetaling. De klant mag niet eenzijdig betaling inhouden van 
verschuldigde en te betalen bedragen als gevolg van verrekening van een vordering tegen of 
geschil met SDS. 

 
4. Betaling.  De klant betaalt alle gefactureerde bedragen die verschuldigd zijn aan SDS zoals 

gespecificeerd in de bestellingsacceptatie, of indien niet gespecificeerd, binnen dertig (30) 
dagen na ontvangst van de factuur in de valuta zoals gespecificeerd op de factuur.  Alle 
betalingen zijn verschuldigd in de valuta die is gespecificeerd op de bestellingsbevestiging of 
factuur van SDS en worden betaald via overschrijving of cheque.  ALS DE KLANT VERZUIMT 
EEN BETALING TE DOEN WANNEER DEZE VERSCHULDIGD IS, KAN SDS, IN AANVULLING OP 
ALLE ANDERE RECHTSMIDDELEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN KRACHTENS DEZE ALGEMENE 
VOORWAARDEN EN/OF BIJ WET (WAARVAN SDS GEEN AFSTAND DOET DOOR DE 
UITOEFENING VAN ÉÉN VAN DE VOLGENDE RECHTEN): (I) DE LEVERING VAN RESTERENDE 
PRODUCTEN OPSCHORTEN, (II) KREDIETBORGING EISEN, EN/OF (III) KLANTRENTE IN 
REKENING BRENGEN TEGEN EEN TARIEF VAN 1,5% PER MAAND OF HET HOOGSTE TARIEF 
DAT IS TOEGESTAAN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, EVENALS EVENTUELE 
KOSTEN EN UITGAVEN (ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET), INCLUSIEF REDELIJKE 
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ADVOCATENHONORARIA, OPGELOPEN DOOR SDS VOOR HET INNEN VAN DERGELIJKE 
ACHTERSTALLIGE BEDRAGEN.  
 

5. Levering, risico op verlies en eigendom. Tenzij anders overeengekomen door SDS in de 
bestellingsacceptatie, worden producten EXW [af fabriek] verzonden (Incoterms 2020) van 
de faciliteit van SDS of een andere aangewezen plaats van uitvoering. Het risico op verlies en 
het risico op degeneratie van de producten gaat over op de klant zodra SDS de producten 
beschikbaar stelt aan de klant in de productiefaciliteit van SDS, en daarna neemt de klant alle 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich voor verlies van en schade aan de 
producten of als gevolg van de behandeling, het transport, de opslag of het gebruik van de 
producten.  Alle kosten, indien van toepassing, voor verzekering voor de producten zijn 
uitsluitend voor rekening en kosten van de klant. Als de klant het product niet accepteert of 
als de levering van SDS vertraagd is om andere redenen waarvoor de klant geheel of 
gedeeltelijk verantwoordelijk is, heeft SDS het recht om de producten af te voeren of te 
verkopen en om vergoeding te ontvangen voor de daaruit voortvloeiende schade.   

 
6. Overmacht.  SDS is niet aansprakelijk jegens de klant, noch wordt zij geacht te hebben 

verzuimd op grond van of inbreuk te hebben gemaakt op deze algemene voorwaarden voor 
een bestelling, voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van enige verplichting 
van deze algemene voorwaarden of een bestelling, wanneer en voor zover een dergelijke 
tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of 
omstandigheden buiten de controle van SDS, waaronder, zonder beperking, overmacht, 
overstroming, brand, aardbeving, explosie, overheidsbevelen, wetten of acties, oorlog, 
invasie of vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog al dan niet is verklaard), terroristische 
bedreigingen of daden, rellen, of andere burgerlijke onrust, nationale of regionale 
noodsituatie, revolutie, opstand, epidemieën of pandemieën, uitsluiting, staking of andere 
arbeidsgeschillen (al dan niet met betrekking tot het personeelsbestand van één der 
partijen), of beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op vervoerders of onvermogen 
of vertraging bij het verkrijgen van voldoende of geschikte materialen, materiaal- of 
telecommunicatiestoring of stroomuitval. Indien het verzuim of de vertraging van SDS 
gedurende een periode van dertig (30) opeenvolgende dagen aanhoudt, kan SDS een 
bestelling beëindigen met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving aan de klant 
binnen tien (10) dagen.  

 
7. HOEVEELHEDEN. SDS VERZENDT PRODUCTEN BINNEN TIEN PROCENT (+/-10%) VAN DE 

HOEVEELHEID DIE IS BEVESTIGD IN DE BESTELLINGSACCEPTATIE, DE KLANT MOET DE 
WERKELIJKE HOEVEELHEID PRODUCTEN DIE BINNEN DIT BEREIK WORDEN VERZONDEN 
ACCEPTEREN EN BETALEN, EN ELK BEDRAG DAT BINNEN DIT BEREIK WORDT VERZONDEN 
VORMT DE VOLLEDIGE UITVOERING VAN DE BESTELLING.  IN GEEN GEVAL HEEFT DE KLANT 
HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE PRODUCTEN OF EEN DEEL DAARVAN OF 
DEZE AF TE WIJZEN VANWEGE HET OVERSCHOT OF TEKORT EN DE KLANT BETAALT VOOR 
DERGELIJKE PRODUCTEN TEGEN DE PRIJS DIE IS UITEENGEZET IN DE 
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BESTELLINGSACCEPTATIE. 
 
8. Specificaties; naleving. SDS produceert het product in overeenstemming met de 

specificaties op het moment van de bestellingsacceptatie. SDS KAN HARS OF ANDERE 
GRONDSTOFFEN DIE IN HET PRODUCT WORDEN GEBRUIKT VERVANGEN, TENZIJ 
UITDRUKKELIJK VERBODEN IN DE SPECIFICATIES.  DE KLANT IS ALS ENIGE 
VERANTWOORDELIJK VOOR HET WAARBORGEN VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE 
PRODUCTEN VOOR HET BEOOGDE GEBRUIK EN DE NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE 
LOKALE, GEMEENTELIJKE, PROVINCIALE, FEDERALE EN INTERNATIONALE WETTEN, 
STATUTEN, VERORDENINGEN, REGELS, VOORSCHRIFTEN OF OPERATIONELE PROCEDURES 
DIE NU OF IN DE TOEKOMST WORDEN VASTGESTELD OF UITGEVAARDIGD DOOR EEN 
JURIDISCHE OF OVERHEIDSINSTANTIE. DE KLANT IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR 
HET VERSTREKKEN VAN PASSENDE WAARSCHUWINGEN OF INFORMATIE AAN DIENS 
KLANTEN EN EINDGEBRUIKERS MET BETREKKING TOT HUN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN 
EN/OF MOGELIJKE GEVAREN OF GEVOLGEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN 
DERGELIJKE PRODUCTEN.  DE KLANT IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET 
ONDERZOEKEN VAN KLEUR EN BEWIJZEN VAN NAUWKEURIGHEID VÓÓR DE PRODUCTIE.  
Indien de klant afwijkingen, aanvullingen of uitsluitingen van de specificaties wenst, moeten 
dergelijke wijzigingen schriftelijk door beide partijen worden overeengekomen. SDS 
produceert een breed scala aan producten en klanten moeten onafhankelijk de geschiktheid 
van de producten (inclusief alle aspecten die verband houden met de naleving van 
sectorspecifieke voorschriften) voor hun geplande toepassingen beoordelen.  

 
9. Garanties.  Alle producten die aan de klant worden geleverd, zijn op het moment van een 

dergelijke levering vrij van alle retentierechten, zekerheidsrechten en andere lasten en, 
gedurende één (1) jaar vanaf de datum van levering, moet het product, in alle materiële 
opzichten, voldoen aan de specificaties, onderworpen aan standaard sectortoleranties. 
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE SECTIE GEEFT SDS GEEN ENKELE 
GARANTIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN DE GARANTIES DIE HIERIN WORDEN 
UITEENGEZET ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF 
IMPLICIET, GECREËERD DOOR CONTRACT OF WERKING VAN DE WET, HANDELSWIJZE, 
UITVOERING, GEBRUIK VAN HANDEL OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 

 
De klant dient alle producten bij levering te inspecteren.  De klant geeft binnen vijftien (15) 
kalenderdagen na levering van de producten schriftelijk kennisgeving van schijnbare (of 
octrooi)aanspraken op grond van de garantie in sectie 9 (“octrooiaanspraken”).  De klant 
moet binnen één (1) jaar na de datum van levering en binnen vijftien (15) kalenderdagen na 
de datum waarop de klant de aanspraak ontdekt of had moeten ontdekken, indien dit eerder 
is, alle aanspraken onder de garantie in sectie 9 behalve octrooiaanspraken (“latente 
aanspraken”) melden.  (“octrooiaanspraken” en “latente aanspraken” worden gezamenlijk 
aangeduid als “aanspraken”).  Aanspraken vervallen indien ze niet binnen de hierin vermelde 
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termijnen worden ingediend.  DE KLANT GAAT ER HIERBIJ MEE AKKOORD DAT DE TERMIJN 
VAN VIJFTIEN (15) KALENDERDAGEN EEN REDELIJKE TERMIJN IS OM DE VERKOPER VAN 
DERGELIJKE AANSPRAKEN OP DE HOOGTE TE STELLEN. 

 
 IN GEEN GEVAL IS SDS AANSPRAKELIJK VOOR AANSPRAKEN TENZIJ EN TOTDAT AAN ALLE 

VOLGENDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN: (A) KLANT VERSTREKT TIJDIG EEN SCHRIFTELIJKE 
KENNISGEVING OP GROND VAN DEZE SECTIE, (B) SDS KRIJGT EEN REDELIJKE KANS NA 
ONTVANGST VAN EEN KENNISGEVING OM DE PRODUCTEN TE ONDERZOEKEN EN DE KLANT 
(INDIEN VERZOCHT DOOR SDS) STUURT DERGELIJKE PRODUCTEN TERUG NAAR DE 
VESTIGINGSPLAATS VAN SDS OP KOSTEN VAN DE KLANT, EN (C) SDS VERIFIEERT 
REDELIJKERWIJS DE AANSPRAKEN VAN DE KLANT DAT DE PRODUCTEN NIET VOLDOEN AAN 
DE GARANTIE. SDS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHENDING VAN DEZE GARANTIE 
INDIEN: (I) DE KLANT GEBRUIK MAAKT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN NA EEN DERGELIJKE 
KENNISGEVING, EN/OF (II) DE KLANT DERGELIJKE PRODUCTEN WIJZIGT OF REPAREERT 
ZONDER TOESTEMMING VAN SDS, EN/OF (III) DE KLANT, OF EEN DERDE PARTIJ (MET 
INBEGRIP VAN EEN VRACHTVERVOERDER), DE PRODUCTEN HEEFT MISBRUIKT OF 
BESCHADIGD OF ENIG ANDER GEBRUIK, HANDELING OF CONDITIE HEEFT TOEGESTAAN 
WAARDOOR HET PRODUCT NIET AAN DE SPECIFICATIES VOLDEED, EN/OF (IV) DE 
AANSPRAKEN TE WIJTEN ZIJN AAN HET NIET NALEVEN VAN SPECIFICATIES EN INSTRUCTIES 
(INCLUSIEF INSTRUCTIES OF SECTORNORMEN MET BETREKKING TOT OPSLAG), EN/OF (V) 
DE AANSPRAKEN HET GEVOLG ZIJN VAN NORMALE SLIJTAGE, (VI) DE AANSPRAAK HET 
GEVOLG IS VAN HET VERVOER VAN HET PRODUCT OF HET GEBRUIKTE VERVOERMIDDEL, 
EN/OF (VII) DE AANSPRAKEN BETREKKING HEBBEN OP EEN PRODUCT DAT NIET BEDOELD 
WAS VOOR WEDERVERKOOP OF VOOR ENIGE ANDERE VORM VAN DISTRIBUTIE, EN/OF 
(VIII) DE AANSPRAKEN TE WIJTEN ZIJN AAN HET ONTWERP VAN EEN EINDPRODUCT DAT 
DE OP GROND DAARVAN GEKOCHTE PRODUCTEN OMVATTE, EN/OF (IX) DE AANSPRAKEN 
ZIJN TOE TE SCHRIJVEN AAN KWESTIES DIE NIET CONTROLEERBAAR WAREN GEZIEN DE 
STAND VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH ONDERZOEK OP HET MOMENT VAN 
FABRICAGE.  

 
 Als SDS een aanspraak bevestigt, levert SDS commercieel redelijke inspanningen om 

dergelijke producten naar eigen keuze en goeddunken te repareren, of dergelijke producten 
te vervangen op de oorspronkelijke plaats van levering, of krediet toe te staan voor dergelijke 
producten, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Producten die op de juiste wijze door de 
klant worden afgewezen, worden geretourneerd in overeenstemming met de redelijke 
instructies van SDS of, naar keuze van SDS, door de klant verwijderd op een manier die vooraf 
door SDS is geautoriseerd.  Totdat de aanspraak door SDS is bevestigd, dient de klant te 
betalen voor het geleverde vervangende product.  

 
10. Beperkingen op aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE 

WETGEVING, IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT VOOR DEFECTE 
PRODUCTEN DE REPARATIE OF VERVANGING VAN DE PRODUCTEN OF EEN 
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VERMINDERING, TERUGBETALING OF KREDIET VOOR DE BETAALDE AANKOOPPRIJS, 
WELKE OPTIE SDS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN SELECTEERT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN 
DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MAG DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SDS 
VOOR VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN OF OP ENIGERLEI 
WIJZE VERBAND HOUDT MET HET AANBIEDEN, PRODUCEREN, VERKOPEN EN LEVEREN 
VAN DE PRODUCTEN NIET HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE KLANT VOOR HET 
DEEL VAN DE PRODUCTEN WAAROP DEZE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD, ONGEACHT 
OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, SCHENDING VAN 
GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF UIT HOOFDE VAN 
ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE 
WETGEVING, IS SDS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT OF EEN DERDE 
PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, MEERDERE OF 
ANDERE INDIRECTE SCHADE OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS 
OF GEBRUIKSVERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE 
BESTELLING, ONGEACHT DE OORZAAK EN OP BASIS VAN WELKE 
AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING, ZELFS ALS 
DE SCHADE VOORZIENBAAR WAS EN OF DE KLANT OF EEN DERDE partij AL DAN NIET OP 
DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

 
11. Naleving van de wet.  De klant dient te voldoen aan alle toepasselijke federale, provinciale 

en lokale wetten, voorschriften en verordeningen. De klant houdt alle licenties, 
machtigingen, autorisaties, toestemmingen en vergunningen die hij/zij nodig heeft om 
activiteiten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden uit te voeren, van 
kracht. De klant dient te voldoen aan alle export- en importwetten van alle landen die 
betrokken zijn bij de verkoop van de producten of elke wederverkoop van de producten door 
de klant. De klant aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor verzendingen van producten 
waarvoor een import-inklaring of -vergunning van de overheid is vereist. De klant is 
verantwoordelijk voor elke schending van deze sectie door diens klanten, 
vertegenwoordigers, distributeurs, wederverkopers of leveranciers. SDS kan een bestelling 
beëindigen als een overheidsinstantie antidumping- of compenserende rechten of andere 
sancties oplegt aan de producten. 

 
12. Vertrouwelijkheid.  “Vertrouwelijke informatie” betekent alle kennis, technische informatie, 

bedrijfsinformatie, gegevens, ontwerpen, specificaties, plannen, tekeningen, materiële 
informatie, ervaring of kennis van SDS redelijkerwijs verband houdend met de transactie die 
het onderwerp is van deze algemene voorwaarden, hetzij schriftelijk, mondeling of 
elektronisch verzonden, inclusief initiële of voorlopige besprekingen, voor zover deze geheim 
of vertrouwelijk zijn, inclusief, zonder beperking:  (1) vertrouwelijke productieplannen, 
processen, procedures, werkzaamheden, materialen, rapporten, tekeningen, handleidingen, 
apparatuur, constructie-informatie, technische informatie, en plattegronden en configuratie 
van installaties en apparatuur, (2) vertrouwelijke productplannen, prototypes, monsters, 
formules en specificaties en informatie met betrekking tot vertrouwelijke projectontwerpen, 
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marketing, reclame, kwaliteit, kosten, configuraties en gebruik, (3) vertrouwelijke klanten- 
en leverancierslijsten en -informatie, bedrijfsplannen, verkoopvolumes, 
winstgevendheidscijfers, financiële informatie of andere economische of zakelijke 
informatie, en (4) vertrouwelijke computersoftware, firmware, gegevens, 
gegevensbestanden, netwerken, beveiligingsprocedures, of andere vertrouwelijke 
informatie die direct of indirect verband houdt met computersystemen of netwerken van 
SDS.  De klant mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDS, geen 
vertrouwelijke informatie gebruiken of bekendmaken aan een persoon, bedrijf of 
overheidsinstantie, behalve dat de klant vertrouwelijke informatie bekend mag maken aan 
die werknemers die dergelijke informatie moeten kennen in verband met de bestelling en 
die aan de klant gebonden zijn door verplichtingen om de vertrouwelijke informatie niet te 
gebruiken of bekend te maken aan een ander(e) persoon, bedrijf of overheidsinstantie op 
voorwaarden die ten minste even beperkend zijn als de voorwaarden in deze sectie.  Als de 
klant wettelijk verplicht wordt (door depositie, verhoor, verzoek om documenten, 
dagvaarding, civielrechtelijke onderzoeksvraag of een soortgelijke procedure) om 
vertrouwelijke informatie openbaar te maken, moet de klant SDS onmiddellijk vooraf 
schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke vereisten, zodat SDS een conservatoir bevel 
of ander passend rechtsmiddel kan nastreven.  Als er geen conservatoir bevel of ander 
rechtsmiddel wordt verkregen, stemt de klant ermee in om alleen dat deel van de 
vertrouwelijke informatie te verstrekken dat de klant, na schriftelijk advies van de raadsman, 
wettelijk verplicht is bekend te maken en stemt hij ermee in om zijn uiterste best te doen om 
de zekerheid te verkrijgen dat dergelijke vertrouwelijke informatie vertrouwelijk zal worden 
behandeld.  SDS stemt ermee in dat vertrouwelijke informatie geen informatie omvat 
waarvan de klant kan aantonen dat die: (a) bekend was bij het publiek voorafgaand aan de 
eerste openbaarmaking door SDS of vervolgens bekend wordt bij het publiek na de eerste 
openbaarmaking zonder handeling of verzuim van de klant of diens werknemers in strijd met 
deze algemene voorwaarden, (b) bekend was bij de klant voorafgaand aan de eerste 
bekendmaking, (c) is bekendgemaakt aan de klant door een andere persoon of entiteit die 
geen verplichting tot vertrouwelijkheid had met betrekking tot de informatie jegens SDS, of 
(d) onafhankelijk is ontwikkeld door de klant zonder toegang tot of gebruik van 
vertrouwelijke informatie of schending van deze algemene voorwaarden zoals vastgesteld 
door bewijsstukken. 
 

13. Intellectuele eigendom. De verkoop van producten op grond van de bestelling wordt niet 
geacht de klant rechten, licenties of eigendomsbelangen te verlenen in of op intellectuele-
eigendomsrechten die betrekking hebben op de gekochte producten die nu of hierna 
eigendom kunnen zijn van of beheerd worden door SDS, inclusief, maar niet beperkt tot, 
octrooi-, auteurs- of handelsmerkrechten op schetsen, tekeningen, prototypes, monsters 
en/of eindproducten die met de klant worden gedeeld bij productontwikkeling en/of -
voorbereiding en/of -verkoop. 
 

14. Schadeloosstelling. DE KLANT MOET SDS EN HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN 
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DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE 
VOORMALIGE EN HUIDIGE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN 
EN VERTEGENWOORDIGERS VRIJWAREN, VERDEDIGEN EN SCHADELOOSSTELLEN VOOR 
ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET VAN EN TEGEN ALLE AANSPRAKEN, 
VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE VERPLICHTINGEN, INCLUSIEF MAAR 
NIET BEPERKT TOT, REDELIJKE ADVOCATENHONORARIA, OPGELOPEN DOOR HET 
VOORGAANDE, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET (A) FEITELIJK OF 
VERMEEND LETSEL AAN EEN PERSOON (INCLUSIEF OVERLIJDEN) OF EIGENDOM VOOR 
ZOVER GEHEEL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN DE KLANT, (B) 
GEBRUIK DOOR EEN PERSOON VAN DE PRODUCTEN DIE ZIJN VERVAARDIGD IN 
OVEREENSTEMMING MET DE SPECIFICATIES EN ZIJN OPGENOMEN IN GOEDEREN DIE ZIJN 
VERVAARDIGD OF GEDISTRIBUEERD DOOR DE KLANT, (C) NIET-NAKOMING OF SCHENDING 
DOOR DE KLANT VAN ENIGE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, EN (D) ELKE 
BESCHULDIGING DAT DOOR DE KLANT GELEVERDE INTELLECTUELE EIGENDOM INBREUK 
MAAKT OP EEN OCTROOI, HANDELSGEHEIM OF ANDER EIGENDOMSRECHT OF 
INTELLECTUELE- EIGENDOMSRECHT VAN EEN DERDE PARTIJ OF DEZE SCHENDT OF 
ONTVREEMDT.  
 

15. PCR.  Voor zover een bestelling producten bevat die zijn gemaakt van na consumptie 
gerecycleerde grondstoffen (“PCR”, post-consumer recycled raw materials), zoals meer 
specifiek uiteengezet in de toepasselijke specificaties, erkennen de partijen dat PCR door zijn 
aard variabiliteit bevat met betrekking tot de hoeveelheid grondstoffen.  Niettegenstaande 
andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden, een bestelling of een door de 
partijen ondertekende overeenkomst, of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn 
op de verkoop van dergelijke producten, geeft SDS geen verklaring over de naleving van de 
toepasselijke wetgeving voor producten die met PCR zijn gemaakt, met inbegrip van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de registratie, waardering, 
vergunningverlening en beperking van chemische stoffen (“REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals)- verordening”) en de Safe Drinking Water and 
Toxic Enforcement Act van 1986 (“Prop 65”) van Californië, tenzij specifiek anders vermeld in 
de specificaties.  De klant bepaalt zelf welke acties nodig zijn om te voldoen aan dergelijke 
wet- en regelgeving en SDS is niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke wetten. 
 

16. Geldend recht en locatiekeuze. Elke bestelling is onderworpen aan de wetgeving van het 
land waar de SDS-faciliteit vermeld op de bestellingsacceptatie (de “lokale SDS-faciliteit”) 
haar hoofdvestiging heeft, ongeacht de wetsconflicten of rechtskeuzeprincipes van dat land. 
Elke rechtsvordering, rechtszaak of procedure die voortvloeit uit of betrekking heeft op een 
geschil, controverse of vordering op grond van, in verband met of met betrekking tot deze 
algemene voorwaarden voor een bestelling wordt voorgelegd en is onderworpen aan de 
exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waarin de lokale SDS-faciliteit haar hoofdvestiging 
heeft.  Elke partij onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de exclusieve locatie en jurisdictie van 
dergelijke rechtbanken. 
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17. Beëindiging. Behalve eventuele rechtsmiddelen die krachtens deze algemene voorwaarden 

kunnen zijn voorzien, kan SDS een bestelling met onmiddellijke ingang beëindigen na 
schriftelijke kennisgeving aan de klant, als de klant: (a) nalaat enig bedrag te betalen dat 
verschuldigd is op grond van een dergelijke bestelling of deze algemene voorwaarden, (b) 
geen van deze algemene voorwaarden anderszins heeft uitgevoerd of nageleefd, geheel of 
gedeeltelijk, of (c) insolvent wordt, een faillissementsaanvraag indient of een procedure 
begint, of er is een procedure tegen haar begonnen, met betrekking tot faillissement, 
curatele, reorganisatie of toewijzing ten behoeve van schuldeisers. 
 

18. Anti-omleiding. De producten, met inbegrip van alle software, documentatie en alle 
gerelateerde technische gegevens die zijn opgenomen bij of opgenomen in de producten, en 
alle producten die gebruikmaken van de producten, software, documentatie of technische 
gegevens (gezamenlijk “gereguleerde producten”) kunnen onderworpen zijn aan de wet- en 
regelgeving inzake exportcontrole. De klant mag geen gereguleerde producten direct of 
indirect exporteren, wederuitvoeren of vrijgeven naar een rechtsgebied of land waaraan, of 
een partij waaraan, de export, wederuitvoer of vrijgave van gereguleerde producten is 
verboden door de toepasselijke wet- of regelgeving of regel, en mag derden niet toestaan 
om dit te doen. De klant is verantwoordelijk voor elke schending van deze sectie door diens 
klanten, vertegenwoordigers, distributeurs, wederverkopers of leveranciers.  Een schending 
van deze sectie wordt beschouwd als een wezenlijke schending van een overeenkomst 
tussen de partijen met betrekking tot de producten en SDS kan een bestelling om gegronde 
redenen beëindigen zonder boete. 
 

19. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act; anti-omkopingswetten.  De klant 
garandeert, namens zichzelf en zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen en 
gelieerde ondernemingen, met betrekking tot de producten en tijdens zijn uitvoering op 
grond van een bestelling, dat hij volledig voldoet aan de Foreign Corrupt Practices Act, 15 
U.S.C. §§ 78dd-1, e.v., en elke buitenlandse tegenhanger daarvan.  Noch de klant, noch zijn 
moedermaatschappijen, dochterondernemingen, of gelieerde ondernemingen, hebben, met 
betrekking tot de producten en tijdens de uitvoering ervan op grond van een bestelling, een 
betaling gedaan, een aanbieding of belofte gedaan om te betalen, of de betaling 
geautoriseerd van geld of iets van waarde (a) om te helpen bij het verkrijgen of behouden 
van zaken voor of met, of zaken te sturen naar, een buitenlandse functionaris, een entiteit 
die eigendom is van of beheerd wordt door de staat, buitenlandse politieke partij, 
partijfunctionaris, of kandidaat voor een buitenlands politiek ambt, (b) aan een buitenlandse 
functionaris, buitenlandse politieke partij, of partijfunctionaris of een kandidaat voor een 
buitenlands politiek ambt, of (c) met de bedoeling om de ontvanger ertoe aan te zetten zijn 
of haar officiële positie te misbruiken om ten onrechte zaken te doen met de klant, zijn 
moedermaatschappijen, dochterondernemingen, of gelieerde ondernemingen of aan een 
andere persoon, in strijd met de Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, e.v. of 
een buitenlandse tegenhanger daarvan, en zullen dit ook niet doen. 
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20. Eigendom van gereedschap van SDS; klantgereedschap.  TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DE 

SCHRIFTELIJKE BESTELLINGSACCEPTATIE, BLIJFT GEREEDSCHAP (APPARATUUR, MACHINES, 
MALLEN, PROTOTYPES ENZ.) EIGENDOM VAN SDS ALS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN HAAR 
PRODUCTIEMIDDELEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM, ZELFS INDIEN DE KLANT EEN 
FINANCIËLE BIJDRAGE LEVERT EN/OF INDIEN HET BIJDRAAGT AAN DE DEFINITIE VAN DE 
SPECIFICATIES. EEN BIJDRAGE VAN DE KLANT AAN ALLE OF EEN DEEL VAN DE KOSTEN 
VOOR HET PRODUCEREN VAN HET GEREEDSCHAP LEIDT NIET TOT OVERDRACHT VAN HET 
EIGENDOM VAN DERGELIJK GEREEDSCHAP AAN DE KLANT, MACHTIGT DE KLANT NIET OM 
TE VRAGEN OM OVERDRACHT VAN DERGELIJK GEREEDSCHAP AAN EEN ANDERE 
LEVERANCIER, EN HEEFT GEEN INVLOED OP HET VERMOGEN VAN SDS OM DERGELIJK 
GEREEDSCHAP TE GEBRUIKEN BIJ DE PRODUCTIE VAN PRODUCTEN VOOR ANDERE 
KLANTEN. Alleen de naam van SDS mag op het gereedschap worden aangegeven.  Alleen 
wanneer het eigendom van gereedschap door de klant uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen als uitzondering op de vorige paragraaf en de klant alle kosten draagt die 
verband houden met het gereedschap (inclusief, maar niet beperkt tot, gereedschapskosten 
en -uitgaven met betrekking tot ontwikkeling, reparaties, wijzigingen en restauraties, 
invoerrechten en belastingen), is het gereedschap eigendom van een klant en wordt het 
beschouwd als eigendom van de klant (“klantgereedschap”).  Klantgereedschap wordt op de 
bedrijfsterreinen van SDS bewaard en SDS houdt dergelijk klantgereedschap in bedienbare 
staat met betrekking tot de levensduur en de specifieke kenmerken ervan, zoals schriftelijk 
vermeld en overeengekomen op het moment van levering door of voor de klant. 
Klantgereedschap moet door de klant naar behoren worden verzekerd tegen schade of 
vernietiging. De klant doet afstand van alle regresrechten tegen SDS en haar verzekeraars op 
dergelijke basis en eist van haar verzekeraars dat zij afstand doen van dergelijke 
subrogatierechten tegen SDS. Klantgereedschap wordt uitsluitend geretourneerd bij het 
vervallen van de bestelling met betrekking tot de relevante producten, op schriftelijk verzoek 
van de klant, met alle bijbehorende kosten betaald door de klant en na betaling, door de 
klant, van alle bedragen verschuldigd aan SDS (ongeacht de vervaldatum van dergelijke 
bedragen).  Eigendom van klantgereedschap wordt niet geacht de klant rechten, licenties of 
eigendomsbelangen te verlenen in of op intellectuele-eigendomsrechten die betrekking 
hebben op klantgereedschap of op de producten die zijn vervaardigd met dergelijk 
klantgereedschap of die zijn gekocht op grond van de bestelling. 

 
21. Diversen. De hierin uiteengezette koppen worden gemakshalve ingevoegd en hebben geen 

invloed op de interpretatie of opbouw van deze algemene voorwaarden. Als een bepaling 
van deze algemene voorwaarden bij wet wordt beschouwd als niet-afdwingbaar of nietig in 
een rechtsgebied, wordt een dergelijke bepaling beschouwd als gescheiden van deze 
algemene voorwaarden en de rest van deze algemene voorwaarden blijft volledig van kracht; 
mits echter een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid een 
dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied niet ongeldig maakt of niet-
afdwingbaar maakt. Het nalaten van één der partijen om strikte naleving van deze algemene 
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voorwaarden te eisen of om enig recht uit te oefenen dat hierbij wordt verleend, dient niet 
te worden opgevat als een verklaring van afstand of afstand van het recht om een dergelijk(e) 
voorwaarde of recht in de toekomst te doen gelden of erop te vertrouwen. Geen enkele of 
gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, macht of voorrecht op grond hiervan 
sluit enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, 
rechtsmiddel, macht of voorrecht uit. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend ten 
behoeve van de partijen bij deze overeenkomst en hun respectievelijke opvolgers en 
toegestane rechtverkrijgenden en niets hierin, expliciet of impliciet, is bedoeld voor of 
verleent aan een andere persoon of entiteit enig wettelijk of billijk recht, voordeel of 
rechtsmiddel van welke aard dan ook krachtens of vanwege deze algemene voorwaarden. 
De klant mag geen van zijn rechten overdragen of zijn verplichtingen krachtens deze 
algemene voorwaarden delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDS. 
Elke vermeende overdracht of delegatie die in strijd is met deze sectie is nietig. Geen enkele 
overdracht of delegatie ontslaat de klant van zijn verplichtingen op grond van deze algemene 
voorwaarden of een bestelling. Bepalingen van deze algemene voorwaarden die door hun 
aard van toepassing moeten zijn na hun vervaltermijn, blijven volledig van kracht na 
beëindiging of afloop van deze algemene voorwaarden of een bestelling, inclusief, maar niet 
beperkt tot de volgende bepalingen, sectie 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 en 21. SDS 
behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken. De 
meest bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar op 
https://silgandispensing.com/resources/, die automatisch alle voorgaande versies van de 
algemene voorwaarden vervangt en bindende clausules vormt tussen de klant en SDS voor 
nieuwe bestellingen die door SDS worden geaccepteerd na de publicatie van de meest 
bijgewerkte versie. De voortdurende uitvoering van een bestelling door de klant die door 
SDS is geaccepteerd voorafgaand aan de publicatie van de meest bijgewerkte versie van de 
algemene voorwaarden betekent acceptatie van de meest bijgewerkte versie van de 
algemene voorwaarden, tenzij de klant SDS anderszins schriftelijk op de hoogte stelt. 

 


