ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BECTON DICKINSON BENELUX NV
Algemeen
Alle offertes (inclusief offertes in de vorm van pro-forma facturen), bestellingen, verkopen en leveringen
door Becton Dickinson Benelux NV, hierna genoemd “BD”, zijn onderworpen aan deze Algemene
Verkoopsvoorwaarden.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle algemene bepalingen en
(aankoop)voorwaarden van de Koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De Algemene
Verkoopsvoorwaarden van BD worden geacht aanvaard te zijn door de Koper bij afwezigheid van
duidelijk schriftelijk protest.
BD behoudt zich het recht om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aan te passen naar eigen
goeddunken. Dit wordt steeds schriftelijk per brief, fax of e-mail meegedeeld.
Alle verkopen door BD zijn niet-exclusief en verlenen geen distributie- of agentuurrechten, behalve
wanneer duidelijk anders overeengekomen.
1. Offertes, mondelinge verklaringen en wijzigingen
Offertes van BD zijn gebaseerd op de specificaties verstrekt door de Koper. Niettemin behoudt BD zich
het recht voor om hieraan ten allen tijde wijzigingen aan te brengen waar zij dit nodig acht. Deze
worden telkens schriftelijk bevestigd. Elke offerte van BD wordt als geannuleerd beschouwd als deze
niet aanvaard werd door de Koper binnen de daarin vermelde periode of indien geen periode vermeld
is, binnen een termijn van 1 (één) maand nadat de offerte gedaan werd.
Alle documenten, beschrijvingen opgenomen in reclamemateriaal, catalogi, brochures, prijslijsten,
mondelinge verklaringen alsook toevoegingen of wijzigingen aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden
en/of de documenten van de handelstransactie zijn slechts geldig voor zover BD deze schriftelijk heeft
aanvaard.
2. Prijzen
Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, zelfs als dit niet vermeld
is in de offerte. De prijs die de Koper voor de geleverde goederen dient te betalen, is de prijs vermeld
in de huidige prijslijst van BD en/of conform de prijsafspraak die in voege is op de besteldatum. Prijzen
worden definitief op het moment van ontvangst van de bestelling of na ontvangst van een schriftelijk
akkoord van de Koper.
3. Bestellingen
Elke bestelling dient schriftelijk per brief, fax of e-mail te gebeuren en dient door BD te worden aanvaard.
Evenwel kan een bestelling impliciet worden aanvaard door uitlevering ervan. De prijzen van BD
omvatten de standaardverpakking en -orderkosten ingeval de totale orderwaarde hoger is dan 250
(tweehonderd vijftig) euro, zoniet zal een minimumbedrag van 35 (vijfendertig) euro aangerekend
worden voor transport- en administratiekosten. Voor bestellingen geplaatst door de groothandel,
wederverkopers en andere tussenpersonen waarvan de orderwaarde minder dan 2.500 (tweeduizend
vijfhonderd) euro bedraagt, wordt een bedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro gefactureerd voor
transport- en administratiekosten. De verzendingskosten voor iedere spoedzending zullen eveneens
worden aangerekend.
4. Levering
Alle leveringen van BD zijn ‘DDP’ (Incoterms 2010) naar de vermelde bestemming in België, Nederland
of Luxemburg. Normaal gesproken kan verwacht worden dat de goederen klaar zijn voor verzending
tegen de datum die aanvaard werd door BD, en indien geen specifieke datum vermeld werd, binnen een
redelijke tijdspanne. De levering blijft echter afhankelijk van de productie- en transportmogelijkheden
van BD. Voor alle duidelijkheid: BD zal niet opzettelijk leveringen uitstellen, maar het is mogelijk dat
BD ingeval van leveringsproblemen de beschikbare goederen evenredig moet verdelen over
verschillende Kopers.

BD kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor kosten of schade, hieronder
begrepen directe, indirecte, bijzondere, accidentele of gevolgschade, die de Koper oploopt of lijdt
voortvloeiend uit of verband houdend met de vertraging in de levering.
5. Garantie
Alle geleverde goederen voldoen gedurende hun houdbaarheidsperiode aan de toepasselijke
specificaties. De garantie geldt niet voor goederen die beschadigd werden in transit of wanneer de
Koper verzuimt de levering in ontvangst te nemen. Bij foutieve behandeling, herstellingen of wijzigingen
aan goederen zonder toestemming van BD is de garantie ongeldig.
Vanaf de dag van installatie van instrumenten geeft BD gedurende 1 (één) jaar garantie tegen gebreken
ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie omvat zowel onderdelen, arbeidsloon als
verplaatsingskosten.
Indien een installatie niet kan plaatsvinden binnen de 6 (zes) weken na goederenontvangst en de
oorzaak hiervan (zoals het niet vrij zijn van of verbouwing van de locatie, om organisatorische redenen,
...) is gelegen bij de Koper, is BD niet aansprakelijk voor enige vertraging van de installatie en zal
bijgevolg de garantieperiode ingaan vanaf de eerste werkdag na het verstrijken van deze 6 (zes) weken
en dus niet op het moment van installatie.
Om het even welk goed (software, e.a.) of apparaat dat niet door BD werd geleverd, en dat op de één
of andere manier verbonden is met het instrument/randapparatuur, valt niet onder het BD
onderhoudscontract. Het verlenen van support voor het oplossen van problemen veroorzaakt door deze
aanpassing/toevoeging zullen volgens de meest recente prijslijst aangerekend worden.
Afhankelijk van het type instrument, heeft de Koper tijdens deze garantieperiode recht op (een) gratis
technische inspectie(s). Dit geldt enkel voor instrumenten waarvoor een omnium service contract werd
afgesloten. Het aantal inspecties stemt overeen met het aantal gepreciseerd in de
onderhoudscontracten. Tijdens zo een technische inspectie wordt de werking van het instrument
gecontroleerd en worden tevens alle nodige ijkingen, uitlijningen, afstellingen en vervangingen van
onderdelen verricht die nodig blijken om het instrument optimaal te laten functioneren volgens de door
BD opgestelde specificaties.
Bovenvermelde garantie is geldig wanneer het instrument wordt gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzingen en voor het doel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt echter indien:
- een gebrek een gevolg is van een verkeerdelijk gebruik of verwaarlozing van het instrument;
- reparaties of wijzigingen aan de instrumenten zijn uitgevoerd door anderen dan door BD
goedgekeurde service ingenieurs; of
- een gebrek aan de instrumenten een gevolg is van externe (buiten de instrumenten gelegen)
oorzaken zoals condensatie, bevriezing, oververhitting, wateroverlast, brand, diefstal.
De verplichting van BD tijdens de garantieperiode is beperkt tot het verhelpen van de gebreken. De
enige remedie bij garantievorderingen bestaat in het herstellen of het vervangen van het defecte goed.
BD kan naar eigen goeddunken kiezen tussen deze twee remedies.
Alle door BD niet uitdrukkelijk op schrift gestelde verleende garanties betreffende de kwaliteit, de
toestand, de duurzaamheid, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor het doel, de gelijkvormigheid
met stalen of dergelijke van de goederen worden hierbij expliciet uitgesloten.
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productaansprakelijkheid, of in dit artikel 5, kan BD onder geen enkel beding aansprakelijk worden
gesteld voor kosten of schade, hieronder begrepen directe, indirecte, bijzondere, accidentele of
gevolgschade, die de Koper oploopt of lijdt voortvloeiend uit of verband houdend met een inbreuk door
BD op haar garantieverplichtingen opgenomen in dit artikel 5. De eventuele vergoedingsplicht van BD
onder dit artikel 5 is steeds beperkt tot een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs van het goed
dan wel van het gebrekkige onderdeel van het goed.

6. Klachten
De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 (acht) kalenderdagen na levering schriftelijk aan BD te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen
10 (tien) kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BD te worden gemeld. De melding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BD in staat is
gepast te reageren. De gebreken en de vermoedelijke oorzaak ervan moeten vermeld worden, naast
het catalogusnummer, de omschrijving van het goed, het lotnummer en de vervaldatum. De Koper
dient BD in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Bij het achterwege blijven van dergelijke melding binnen voormelde termijnen worden de zaken
onherroepelijk beschouwd als zijnde aanvaard door de Koper en zal BD worden geacht aan haar
verplichtingen te hebben voldaan. Indien de Koper tijdig klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting
niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.
7. Betalingsvoorwaarden
De betalingen zijn invorderbaar op de datum vermeld op de factuur, of 30 (dertig) kalenderdagen na
factuurdatum indien geen vervaldag vermeld is. Bij betaling binnen de 14 (veertien) kalenderdagen
heeft de Koper het recht 1 (één) % korting van het bedrag exclusief BTW, in mindering te brengen.
Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege
in verzuim.
De Koper is alsdan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verwijlinterest
verschuldigd van 1 (één) % per maand, tenzij de wettelijke interest – d.i. de meest recente referentieinterestvoet voor basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met ten
minste 8 (acht) procentpunten – hoger is, in welk geval de wettelijke interest verschuldigd is. De
interest over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de Koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
invorderingskosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. BD heeft
van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40
(veertig) euro voor de eigen invorderingskosten. Bovenop dit forfaitaire bedrag heeft BD recht op een
redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan
en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling, hierin begrepen de rechtsplegingvergoeding
overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. De Koper is over de verschuldigde
invorderingskosten eveneens interest verschuldigd.
Onverminderd de bepalingen van de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties houdende omzetting
van de Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, zal de Koper bij niet betaling op de
vervaldag tevens een forfaitaire schadevergoeding zijn verschuldigd gelijk aan 10 (tien) % van het te
betalen bedrag, met een minimum van 50 (vijftig) euro, zonder dat hiervoor enige voorafgaandelijke
aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
De Koper heeft in geen geval het recht om betalingen achter te houden, te compenseren of te
verrekenen zonder schriftelijke toestemming vanwege BD of zonder een vonnis of arrest met kracht van
gewijsde van een rechtbank of hof dat de eis van de Koper bevestigt. Bezwaren tegen de hoogte van
een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Terugzending van de goederen
Geen enkele terugname van goederen, voor om het even welke reden, zal nog aanvaard worden na een
tijdsverloop van 30 (dertig) kalenderdagen na de leveringsdatum.
Gekoelde, diepgevroren, radioactieve of gevaarlijke goederen worden in geen enkel geval teruggenomen
of vervangen. Steriele en niet-steriele goederen in originele en onbeschadigde verpakking kunnen in

uitzonderlijke gevallen teruggenomen of vervangen worden volgens de op dat ogenblik geldende
procedure en dit enkel en alleen na goedkeuring en schriftelijk akkoord van BD. In voorkomend geval
zal BD de ophaling organiseren, de staat van de goederen bij aankomst inspecteren en deze aan de
Koper crediteren mits het in mindering brengen van minimum 10 (tien)% van de gefactureerde waarde.
9. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang
Alle door BD geleverde goederen blijven eigendom van BD totdat de Koper alle verplichtingen uit de
met BD gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies
of de vernietging van het verkochte goed integraal worden gdragen door de Koper vanaf het moment
dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.
1. Door BD geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
2. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van BD veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om BD daarvan onmiddellijk op de
hoogte te stellen.
5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek aan BD ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van
de verzekering is BD gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich
er jegens BD bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader
nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval BD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de Koper bij
voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan BD of aan derden aangewezen
door BD om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Koper zich bevinden en die zaken
terug te nemen.
10. Naleving van handelswetgeving
De goederen, technologieën of software die onder deze overeenkomst worden verzonden, mogen niet
uitgevoerd, wederuitgevoerd, verkocht of getransfereerd worden, behalve zoals toegestaan onder de
reglementering van het Departement Buitenlandse Handel van de Verenigde Staten (U.S. Export
Administration Regulations) en de reglementering van het Ministerie van Financiën inzake economische
sancties (U.S. Department of Treasury economic sanctions regulations) en andere toepasselijke
wetten. Elk gebruik, verkoop of distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, moet voldoen aan de
geldende wetten. Omleiding van goederen in strijd met het recht van de Verenigde Staten is verboden.
BD en de Koper verbinden zich ertoe alle toepasselijke wetten na te leven, met inbegrip van doch niet
beperkt tot exportcontrolewetten, voor grensoverschrijdende verkopen, wederverkopen, zendingen en
de overdracht van goederen. De verplichting van BD om goederen te leveren aan de Koper is afhankelijk
van bekomen van vereiste vergunningen.
Indien een vergunning of toestemming van een regering of andere autoriteit is vereist voor het
verwerven van de goederen, dient de Koper op eigen kosten de vergunning en toestemming te
verkrijgen en indien zo gevraagd door BD het bewijs hiervan aan BD overmaken. Gebrek aan het
bekomen van een vergunning of toestemming verleent de Koper geen recht om betaling van de prijs
van de goederen in te houden of uit te stellen. Eventuele extra kosten of lasten die BD oploopt
tengevolge van dit gebrek dienen te worden betaald door de Koper.
11. Aansprakelijkheid
BD is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect (zoals economische schade of
winstderving), al dan niet voorzienbaar, ten aanzien van een Koper of enige derde, zowel contractueel
als buitencontractueel, tenzij:
- in de mate die is voorzien in artikel 5 (garantie) hierboven;

- in de mate zulke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten ingevolge toepasselijk
dwingend recht, waaronder de wet productaansprakelijkheid; of
- in de mate de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid door BD.
BD zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade indien niet kan worden uitgesloten dat deze
schade het gevolg is van een fout of nalatigheid van de Koper of (één van) zijn aangestelde(n), ook niet
voor de toepassing van artikel 5 (garantie) hierboven.
12. Vrijwaring
De Koper vrijwaart BD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan BD toerekenbaar is.
Indien BD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden BD
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van gepaste maatregelen, dan is BD,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
BD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.
13. Overmacht
BD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Geen deze partijen is aansprakelijk voor enige inbreuk op een overeenkomst die beheerst wordt door
de Algemene Verkoopsvoorwaarden in de mate dat deze inbreuken veroorzaakt worden door
omstandigheden van overmacht.
Deze omstandigheden omvatten voor de toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, onder
andere (zonder limitatief te zijn) stakingen, stiptheidsacties, lock-out, overheidsdaden, brand,
overstroming, natuurrampen, pandemieën, epizootie, slechte weersomstandigheden, (burger)oorlog,
rellen, terroristische daden van welke aard ook, een tekort aan grondstoffen, energie,
transportmiddelen, onafhankelijk van het feit of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren.
BD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
In de mate dat BD ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BD gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
14. Intellectuele eigendom
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle goederen verkocht of wederverkocht in de
colli’s en verpakkingen waarin ze werden geleverd door BD en in geen geval mag een ander handelsmerk
dan het handelsmerk dat de goederen dragen op het moment van de levering door de Koper worden
aangebracht op of toegepast met betrekking tot de goederen.
Geen recht of licentie wordt onder de overeenkomst toegekend aan de Koper onder enig octrooi,
handelsmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp of ander intellectueel eigendomsrecht, met
uitzondering van het recht om de goederen te gebruiken of opnieuw te verkopen.
BD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en
andere wet- en regelgeving betreffende intellectuele rechten en/of eigendom. BD heeft het recht de
door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden
wordt gebracht.

BD behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en
andere intellectuele wet- en regelgeving. BD heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.
15. Opzegging
Elke overeenkomst die beheerst wordt door de Algemene Verkoopsvoorwaarden kan door BD met
onmiddellijke ingang beëindigd worden, zonder enige verplichting in haar hoofde tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, indien:
1. De Koper verzuimt te betalen op de vervaldag(en) en BD niet verplicht een opzegtermijn na
te leven en; of
2. De Koper een ernstige inbreuk pleegde op een bepaling of voorwaarde van de Algemene
Verkoopsvoorwaarden en deze inbreuk niet hersteld heeft binnen een termijn van 15 (vijftien)
kalenderdagen nadat hij op de hoogte gebracht werd van deze inbreuk; of
3. De Koper in staat van faillissement of insolvent is of dreigt te worden, of als er door hem of
tegen hem een van de volgende procedures ingesteld wordt: faillissementprocedure, een
procedure conform de wet continuïteit ondernemingen, wetgeving op de insolventie of een
procedure voor reorganisatie, curatele, vereffening, ontbinding of overdracht van eigendom.
De vorderingen van BD op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
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Verkoopsvoorwaarden alleen gewijzigd of veranderd worden mits een schriftelijke overeenkomst, naar
behoren ondertekend door BD en de Koper. Voor overeenkomsten voor nieuwe bestellingen heeft BD
echter het recht om ten allen tijde de huidige versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen.
Bijgewerkte versies worden van kracht wanneer ze in omloop gebracht worden.
17. Splitsbaarheid
Indien een rechtbank oordeelt of de partijen overeenkomen dat een deel, voorwaarde of bepaling van
de Algemene Verkoopsvoorwaarden in strijd is met de wet of niet uitvoerbaar is, dan wordt de geldigheid
en de uitvoerbaarheid van de rest van de Algemene Verkoopsvoorwaarden hierdoor niet aangetast. Het
deel, de voorwaarde of de bepaling in kwestie wordt vervangen door een uitvoerbaar of geldig deel of
een uitvoerbare of geldige voorwaarde of bepaling, waarvan het economisch opzet dat van het
oorspronkelijk deel of de oorspronkelijke voorwaarde of bepaling zo dicht mogelijk benadert.
18. Recupel
Conform de Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), zal bij elke levering van nieuwe
elektronische apparaten een Recupel bijdrage worden aangerekend en dit vanaf 13 augustus 2012. Het
bedrag van deze bijdrage wordt duidelijk vermeld op onze facturen en wordt bepaald door het gewicht
van het apparaat. De Recupel bijdrage wordt in zijn geheel doorgestort aan de VZW “MeLaRec” en omvat
niet de kosten voor demontage van de installatie, evenmin als de transportkosten binnen het ziekenhuis.
19. Bescherming persoonsgegevens
BD verzamelt, gebruikt en maakt persoonsgegevens bekend voor doeleinden die verband houden met
de overeenkomst, b.v. de verwerking van orders, betalingen, enz. Persoonsgegevens kunnen worden
verzameld van individuele personen of uit andere (b.v. gepubliceerde) bronnen. Om efficiënt te kunnen
functioneren als lid van de globale Becton, Dickinson and Company groep van bedrijven mag BD, voor
deze doeleinden, deze persoonsgegevens doorgeven naar elk land ter wereld waarin BD ondernemingen
of derde dienstverleners die gegevens namens ons verwerken (b.v. gecentraliseerde gegevenscentra),
zaken doen, met inbegrip van de Verenigde Staten. Wetten en praktijken in verband met de
bescherming van persoonsgegevens kunnen van elkaar verschillen, en het is mogelijk dat dergelijke
wetten niet dezelfde beschermingsgraad bieden buiten de Europese Economische Ruimte. Door de
transactie uit te voeren stemt de Koper in met dit gebruik, deze bekendmaking en deze doorgifte van
persoonsgegevens, in de uitzonderlijke gevallen waarin dergelijke toestemming noodzakelijk is, in zijn
eigen naam en in naam van alle werknemers, die de Koper behoorlijk op de hoogte zal brengen. Deze
personen hebben het recht om zich toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens die BD in bezit

heeft, en deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor meer informatie
neemt u best contact op met het plaatselijk kantoor van BD.
20. Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten die onderworpen zijn aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en alle nietcontractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot zulke overeenkomsten, zijn onderworpen aan
en worden beheerst door het Belgisch recht, met dien verstande dat het Verdrag der Verenigde Naties
van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens
Koopverdrag) uitdrukkelijk niet van toepassing wordt verklaard.
Alle geschillen die uit of met betrekking tot een overeenkomst die onderworpen is aan deze Algemene
Verkoopsvoorwaarden ontstaan (met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele
verbintenissen die uit of met betrekking tot zulke overeenkomst ontstaan) behoren tot de exclusieve
bevoegdheid van het Vredegerecht van het Kanton Aalst of de Ondernemingsrechtbank Gent- Afdeling
Dendermonde.
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