CABOT CORPORATION
STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN
VOOR EUROPA, HET MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA

1.
Toepasselijkheid; Tegenstrijdige voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten, bevestigingen of bekrachtigingen die deze
voorwaarden omvatten of hiernaar verwijzen (als 'Overeenkomst') en op alle verkooptransacties van goederen
(‘Producten’) gesloten door Cabot Corporation of met Cabot gelieerde ondernemingen (elk afzonderlijk als
'Verkoper' in deze voorwaarden vermeld) aan een partij of partijen die Producten aankopen (elk afzonderlijk als
'Koper' in deze voorwaarden vermeld), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met en ondertekend door een
bevoegd vertegenwoordiger van de Verkoper. Alle verklaringen, waarborgen, voorwaarden, vrijwaringen of
andere voorwaarden die door de Koper worden voorgesteld of verklaard in samenhang met verkoop van
producten door de Verkoper, of voorgesteld of verklaard in een bestellings- of ander document dat door de
Koper wordt verzonden, worden door de Verkoper uitdrukkelijk afgewezen en door de Koper opgegeven.
Enigerlei afstandsverklaring, aanpassing of wijziging met betrekking tot deze voorwaarden zal voor de Verkoper
alleen bindend zijn als deze afstandsverklaring, aanpassing of wijziging is vervat in een document dat naar behoren
door een bevoegd vertegenwoordiger van de Verkoper is bekrachtigd. Deze voorwaarden blijven van kracht na
beëindiging (wederzijds overeengekomen of anderszins) of na afloop van een Overeenkomst.
2.
Totstandkoming van een Overeenkomst
Een door de Verkoper uitgebrachte offerte vormt geen aanbieding. De Verkoper behoudt zich het recht voor offertes
te herroepen of te herzien, tot het tijdstip waarop de Verkoper een bestelling van de Koper aanvaardt. Een
Overeenkomst met betrekking tot de verkoop van Producten komt tot stand op het tijdstip waarop een bestelling van
de Koper schriftelijk of door middel van elektronische communicatie door de Verkoper wordt bevestigd, of op de
datum waarop de bestelling door de Verkoper voor verzending wordt vrijgegeven (de eerst plaatsvindende optie is
van toepassing).
3.
Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor de prijs, de locatie van aflevering, de wijze van verzending of de hieronder
beschreven betalingsvoorwaarden door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Koper te wijzigen. Tenzij in de
verkoopbevestiging van de Verkoper een andere prijsstelling is vervat, is de prijs voor elke bestelling die krachtens
een Overeenkomst wordt aanvaard, gelijk aan de prijs die van kracht is op de geplande verzenddatum zoals vermeld
in de bestellingsbevestiging van de Verkoper. Tenzij de Verkoper ermee heeft ingestemd de transportkosten te
betalen, komen alle vrachtkosten voor rekening van de Koper. Door de Verkoper voorgeschoten vrachtkosten
worden aan de Koper doorberekend als toegevoegde post(en) in de facturen van de Verkoper.
Alle belastingen, invoerrechten, heffingen of kosten die door de Verkoper moeten worden betaald of ontvangen, op
of na het transactietijdstip, opgelegd of verleend door een binnen- of buitenlandse overheidsinstantie, betrekking
hebbend op de verkoop, aankoop, productie, bewerking, import, opslag, aflevering, transport, gebruik of verbruik
van één van de Producten of diensten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, met inbegrip van alle
belastingen die worden geheven op of bepaald naar rato van inkomsten uit verkoop of dienstverlening, komen voor
rekening van de Koper. Indien van toepassing kunnen dergelijke kosten als extra post(en) aan de facturen van de
Verkoper worden toegevoegd.
4.
Levering; Rechtsgrond; en Risico's
Indien een Overeenkomst betrekking heeft op meerdere verzendingen gedurende een periode langer dan een maand, kan
de Verkoper niet worden verplicht Producten te verzenden in meer dan het overeengekomen aantal maanden. Wanneer
in een Overeenkomst geen maandelijkse leveringen zijn gespecificeerd, zal nooit meer dan het maandelijkse
verhoudingsgewijze gedeelte van de totale onder de Overeenkomst vallende hoeveelheid worden verzonden. Indien de
Koper verzuimt in een bepaalde maand het maandelijkse verhoudingsgewijze gedeelte af te nemen, kunnen zulke
leveringen, of gedeelten daarvan, worden geannuleerd of met navolgende leveringen gecombineerd, naar keuze van de
Verkoper. Elke levering die in het kader van een Overeenkomst plaatsvindt, wordt als een afzonderlijke transactie
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beschouwd. Het annuleren of weigeren van een levering heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen van de
partijen die bij de Overeenkomst als geheel betrokken zijn.
Behalve wanneer in een Overeenkomst anders wordt bepaald, hebben alle genoemde leveringsvoorwaarden (bv.
EXW, FCA, enz.) de betekenis die is beschreven in de INCOTERMS 2010, met betrekking tot overdracht van het
risico van Producten naar de Koper krachtens de toepasselijke Incoterms-voorwaarde. Als er geen Incotermsvoorwaarde is gespecificeerd, luidt de Incoterms-voorwaarde af fabriek (EXW) Cabot-productielocatie. Het door de
Verkoper bepaalde gewicht is van kracht. De door de Verkoper voorgestelde verzenddata zijn geschat en de
Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de verzending of aflevering van Producten. Het tijdstip van
aflevering is niet van doorslaggevend belang.
5.
Betaling
Tenzij door de Verkoper schriftelijk anders is overeengekomen, worden facturen opgemaakt op de datum waarop de
bestelling voor verzending wordt vrijgegeven. Facturen dienen binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te
worden betaald, volledig en in de valuta waarin de factuur is opgesteld, zonder aftrek van buitenlandse bankkosten,
kortingen of andere posten. De Verkoper is gerechtigd de kredietvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving
te wijzigen. De Koper is niet gerechtigd openstaande bedragen op te schorten, in te houden of te verrekenen. Indien
de Koper verzuimt facturen tegen de vervaldatum volledig te betalen, of wanneer de Verkoper te eniger tijd twijfelt
aan de financiële verantwoordelijkheid of capaciteit van de Koper, heeft de Verkoper de volgende rechten, zonder
voorbehoud van enig ander recht of rechtsmiddel voortvloeiend uit de Overeenkomst en de wet: (i)
vervolgzendingen naar de Koper uit te stellen en/of te annuleren of (ii) volledige vooruitbetaling van
vervolgzendingen van de Koper te eisen of (iii) voornoemde omstandigheden te beschouwen als definitieve
weigering door de Koper om vervolgzendingen te accepteren. De Verkoper behoudt zich het recht voor, voorafgaand
aan levering betaling of andere vormen van borgstelling van de Koper te eisen wanneer diens kredietwaardigheid aan
twijfel onderhevig is. Indien de Koper verzuimt een factuur tegen de vervaldatum te voldoen, is de Verkoper
gerechtigd over achterstallige bedragen aanvullende rente wegens verlate betaling in rekening te brengen, zoals in de
factuur is vermeld.
6.
Force majeure
De Verkoper is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraagde nakoming van verplichtingen als gevolg van
natuurgeweld, overmacht, staking, lock-out, gemeenschapsbedreigend handelen, oorlog, blokkade, terroristische
acties, rellen, epidemieën, aardverschuivingen, blikseminslag, aardbeving, brand, storm, watersnood of wegspoeling,
belemmeringen of verplichtingen opgelegd door een overheidsinstantie, burgerlijke ordeverstoring, explosies,
defecten of accidentele schade aan machines of pijpleidingen, gebrek aan grond- of hulpstoffen, scheepsstranding,
zeegevaar, bindende voorschriften van een rechtbank of overheidsinstantie of enigerlei andere oorzaak of
eventualiteit, al of niet gelijksoortig, die voor de Verkoper niet redelijkerwijs beheersbaar is ('force majeureincident'). Indien de Verkoper er niet in slaagt een arbeidsdispuut of staking te voorkomen of te verhelpen, zal dit
niet worden beschouwd als een aangelegenheid binnen de invloedssfeer van de Verkoper. In geval van een force
majeure-incident is de Verkoper gerechtigd, op eigen gezag en na schriftelijke kennisgeving aan de Koper,
leveringen aan de Koper te annuleren, uit te stellen, te verminderen of aan te passen, zonder aansprakelijkheid voor
enigerlei daaruit voortvloeiend nadeel.
7.

Garantie; Aanspraken; Aansprakelijkheidsbeperking

(a)
Beperkte garantie. (i) De Verkoper garandeert dat alle Producten die door de Verkoper aan de Koper
worden geleverd, op het tijdstip van vrijgave voor verzending overeenkomen met de standaard productspecificaties
van de Verkoper die dan voor dat Product van toepassing zijn, dan wel andere specificaties die uitdrukkelijk in de
Overeenkomst zijn opgenomen. De Verkoper garandeert eveneens dat de Producten vrij zijn van enigerlei
retentierechten, beperkingen, voorbehouden, borgaanspraken of andere belemmeringen, behoudens eventuele
borgaanspraken ten gunste van een onbetaalde Verkoper van goederen, tot stand gekomen krachtens toepasselijke
wetgeving. Garantieaanspraken met betrekking tot Producten die te eniger tijd door de Verkoper zijn verkocht of
waarvan verkoop is overeengekomen, berustend op overeenkomst, benadeling of anderszins (met inbegrip van
nalatigheid of onjuiste voorstelling), inclusief aanspraken met betrekking tot het gewicht, de kwaliteit, teloorgang of
beschadiging van genoemde Producten, worden door de Verkoper afgewezen, tenzij de aanspraken schriftelijk en
binnen 30 dagen na aankomst van de Producten op hun bestemming zijn ingediend. Bij een tijdig ingediende
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kwaliteitsclaim dient de Koper de Verkoper onmiddellijk representatieve monsters van het niet-specificatieconforme
Product ter beschikking te stellen, voor onderzoek en analyse. (ii) De Verkoper verleent geen garantie, expliciet of
impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van enig door de Verkoper of één van diens
vertegenwoordigers verstrekt technisch advies of aanbeveling met betrekking tot enig gebruik of toepassing van de
Producten, of met betrekking tot de van zulke adviezen te verwachten resultaten. De Koper aanvaardt volledige
aansprakelijkheid voor het kwaliteitsbeheer, het testen en het bepalen van de geschiktheid van een Product voor de
toepassing of het gebruik dat de Koper hiervoor beoogt. De in deze paragraaf beschreven garanties gelden uitsluitend
voor de Koper.
(b)
Afstandsverklaring met betrekking tot andere garanties, toezeggingen en voorwaarden DE
BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE BESCHRIJFT DE EXCLUSIEVE GARANTIE VAN DE
VERKOPER MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE TE ENIGER TIJD AAN DE KOPER WORDEN
VERKOCHT OF ENIG DOOR DE VERKOPER VERSTREKT TECHNISCH ADVIES OF AANBEVELING.
ALLE ANDERE GARANTIES, TOEZEGGINGEN EN VOORWAARDEN VAN ENIGERLEI AARD,
EXPLICIET OF IMPLICIET, EN ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP WETTELIJKE OF
CONVENTIONELE GRONDSLAG, WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN
AFGEWEZEN, MET ONBEPERKT INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VAN NALATING VAN INBREUK OP INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. DIT IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE PRODUCTEN
ENKELVOUDIG DAN WEL IN COMBINATIE MET ANDERE STOFFEN OF MATERIALEN WORDEN
GEBRUIKT, OOK ALS DE VERKOPER OP DE HOOGTE IS VAN DE DOOR DE KOPER BEOOGDE
TOEPASSINGS- OF GEBRUIKSDOELEN VOOR DE PRODUCTEN OF ALS DE VERKOPER BETROKKEN
IS GEWEEST BIJ ANALYSE VAN DE TOEPASSINGS- OF GEBRUIKSDOELEN VOOR DE PRODUCTEN OF
IN SAMENHANG DAARMEE ADVIES, ASSISTENTIE OF AANWIJZINGEN HEEFT GEGEVEN OF
VERLEEND. DE KOPER AANVAARDT ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGERLEI AANSPRAKEN
EN VERPLICHTINGEN SAMENHANGEND HETZIJ MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN DOOR DE
KOPER DAN WEL MET DOOR DE KOPER VERVAARDIGDE GOEDEREN WAARIN DE PRODUCTEN
ZIJN VERWERKT. TEVENS VERBINDT DE KOPER ZICH, DE VERKOPER TEGEN DERGELIJKE
AANSPRAKEN EN VERPLICHTINGEN TE VRIJWAREN EN TE VERDEDIGEN.
(c)
Beperking van rechtsmiddelen De aansprakelijkheid van de Verkoper, en het exclusieve rechtsmiddel van
de Koper, voor alle aanspraken met betrekking tot enig Product dat te eniger tijd door de Verkoper is verkocht of
waarvan verkoop is overeengekomen (waarbij uitdrukkelijk is inbegrepen schending door de Verkoper van
garantieverplichtingen zoals hierboven beschreven in paragraaf 7(a)) beperkt zich tot (naar keuze van de Verkoper)
(i) vervanging van de betreffende hoeveelheid van het niet-specificatieconforme Product, of (ii) restitutie van de
koopprijs van de betreffende hoeveelheid van het niet-specificatieconforme Product, verminderd met de restwaarde
van het niet-specificatieconforme Product (indien van toepassing) aan de Koper. Een aanspraak of verhaal van de
Koper (ongeacht of deze betrekking heeft op geleverde Producten of op leveringsverzuim) kan nooit een hogere
waarde vertegenwoordigen dan de koopprijs van het Product waarop de aanspraak betrekking heeft. DE
VERKOPER ZAL TEN OPZICHTE VAN DE KOPER, OF ENIGERLEI DERDE, NOOIT KRACHTENS ENIG
RECHTSBEGINSEL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGERLEI DIRECTE,
INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF CONSEQUENTIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR
NIET
BEPERKT
TOT
WINSTDERVING,
GOODWILLVERLIES,
BEDRIJFSONDERBREKING,
OPBRENGSTDERVING, GEDERFDE BESPARING OF ANDERE ECONOMISCHE VERLIEZEN), OOK NIET
ALS DE VERKOPER OVER DE KANS HIEROP IS INGELICHT. DEZE VOORWAARDE GELDT TOT DE
MAXIMALE MATE WAARIN DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.
(d)
Veiligheidsinformatiebladen (Material Safety Data Sheets, MSDS) en waarschuwingen De Koper
bevestigt en verklaart dat hij het (de) veiligheidsinformatieblad(en) ('MSDS('en)) behorend bij het (de) Product(en)
heeft ontvangen, gelezen en begrepen, en dat hij veiligheidsinformatiebladen of schriftelijke waarschuwingen die de
Verkoper in de toekomst regelmatig uitgeeft zal zal lezen en begrijpen. Ook verbindt de Koper zich, de vereiste mate
van zorgvuldigheid te betrachten in het beschermen van personen en zaken tegen alle met de Producten verbonden
gevaren die in de veiligheidsinformatiebladen of waarschuwingen zijn beschreven, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot (i) het waarschuwen van de werknemers van de Koper en gelieerde bedrijven die in aanraking kunnen
komen met het Product waarop genoemde gevaren van toepassing zijn, het verstrekken van de meest recente
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uitgave(n) van het (de) veiligheidsinformatieblad(en) aan deze werknemers, het verschaffen van noodzakelijk en
geschikt veiligheidsinstrumentarium en het nemen van gepaste maatregelen om te waarborgen dat dit
instrumentarium adequaat wordt onderhouden en op de juiste manier wordt gebruikt, en (ii) derden die het Product
mogelijk zullen kopen of daarmee in aanraking kunnen komen of die het Product in opdracht van de Koper zullen
hanteren of vervoeren te waarschuwen voor de genoemde gevaren. De Producten van de Verkoper worden niet getest
op veiligheid en werkzaamheid in toepassingen die bedoeld zijn voor aanraking met of opname in het menselijk
lichaam, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, water of voedsel, of aanraking van water of voedsel, tabak,
farmaceutica, cosmetica, en medische toepassingen, tenzij andersluidend wordt verklaard in de
veiligheidsinformatiebladen of de productdocumentatie van de Verkoper, die beschikbaar zijn op de website van de
Verkoper, www.cabotcorp.com.
8. Intellectuele eigendom
(a) Indien een Product, verkocht volgens de productspecificaties van de Verkoper, het onderwerp wordt van
aanspraken wegens inbreuk op patentrechten, kan de Verkoper, naar eigen keuze en op eigen kosten, (i) dat Product
vervangen of aanpassen, (ii) het Product terughalen en de door de Koper betaalde aankoopprijs restitueren of (iii)
voor de Koper het recht verwerven om het Product te gebruiken. Het bovenstaande is een volledige beschrijving van
alle verplichtingen en aansprakelijkheden van de Verkoper met betrekking tot aanspraken ten aanzien van
intellectuele eigendom. De Verkoper behoudt zich, zonder enige verplichting aan de Koper, het recht voor, het
leveren van enig Product te staken of een Overeenkomst met betrekking tot een Product te beëindigen, indien het
vervaardigen, verkopen of gebruiken van dat Product naar de redelijke mening van de Verkoper inbreuk zou maken
op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, ongeacht of die rechten al bestaan of in de toekomst tot stand
komen.
(b) De Koper is gehouden, de Verkoper te vrijwaren en te verdedigen tegen alle verliezen, kosten, schade en
enigerlei aansprakelijkheid voortkomend uit aanspraken van beweerde inbreuk op een patent of een ander
intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot (i) het gebruik van Producten door de Koper of daarmee gelieerde
bedrijven, gecontracteerde fabrikanten of cliënten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van Producten
op zichzelf of in combinatie met andere substanties of componenten, (ii) enigerlei aanpassing van de Producten door
de Koper of daarmee gelieerde bedrijven, gecontracteerde fabrikanten of cliënten, of (iii) Producten die door de
Verkoper zijn geleverd of methoden die door de Verkoper zijn toegepast overeenkomstig de specificaties of
instructies die door de Koper zijn verstrekt dan wel expliciet of impliciet voorgeschreven.
(c) Niets in dit document kan worden uitgelegd als het verlenen van vergunning tot gebruikmaking van handelsmerken
van de Verkoper, zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van een bevoegd vertegenwoordiger
van de Verkoper.
9.
Diversen
De Koper mag zijn in een Overeenkomst vervatte rechten en verplichtingen niet overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Verkoper. De Verkoper mag zijn in een Overeenkomst vervatte rechten en
verplichtingen te allen tijde zonder toestemming van de Koper overdragen. Een Overeenkomst zal bindend zijn voor
en ten goede komen aan opvolgers en toegelaten cessionarissen van de partijen. Indien enige voorwaarde in een
Overeenkomst als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat geen invloed hebben op of
afbreuk doen aan de overige voorwaarden. De paragraafkoppen in dit document zijn uitsluitend ten behoeve van het
leesgemak toegevoegd. Zij maken geen deel uit van de voorwaarden en hebben geen invloed op de interpretatie
daarvan. Indien de Verkoper afziet van strikte handhaving van één van de voorwaarden van een Overeenkomst of
van het uitoefenen van enig daaruit voortvloeiend recht, betekent dat niet dat de Verkoper afziet van het recht om die
voorwaarde op een later tijdstip wel strikt te handhaven.
10.
Toepasselijk recht; Forumselectie; Toestemming tot bevoegdheid
Op deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende aanspraken of geschillen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot geschillen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de Overeenkomst, zijn de
wetten van Zwitserland van toepassing, ongeacht de daaruit gekozen wetsregels. De toepasselijkheid van de United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is uitdrukkelijk uitgesloten.
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Alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot geschillen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de Overeenkomst en van deze paragraaf, zijn exclusief
onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van het kanton Zürich, rechtsgebied Zürich 1,
Zwitserland.

Bijgewerkt in december 2013
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