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ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN. 

INLEIDING 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen, diensten, offertes, overeenkomsten 

en leveringen door FEBAC Europe BV (hierna genoemd “FEBAC”) aan haar afnemers (hierna genoemd 
“Koper”), als partijen daar schriftelijk of op een andere manier naar verwijzen. Als de Algemene Voorwaarden 
van toepassing zijn op een bepaalde overeenkomst, dienen wijzigingen of afwijkingen daarvan schriftelijk te 
worden overeengekomen.  

Het object/de objecten dat/die geleverd wordt/worden en waarvoor deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, wordt/worden hierna het “Product” genoemd.  

Wanneer in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking “schriftelijk” wordt gebruikt, dan is daarmee 
bedoeld “per document ondertekend door partijen” of per brief, fax, elektronische post (e-mail) of anderszins 
zoals overeengekomen door partijen. 

PRODUCTINFORMATIE 
2. Alle informatie en gegevens zoals vermeld in algemene productgegevens en prijslijsten, hetzij in elektronisch of 

in enig ander formaat, zijn slechts bindend voor zover daar in de overeenkomst expliciet naar verwezen wordt. 

TEKENINGEN EN OMSCHRIJVINGEN  
3. Alle technische documentatie en tekeningen die betrekking hebben op het Product of de productie daarvan, ter 

beschikking gesteld door de ene partij aan de andere partij, voorafgaand of aansluitend aan het aangaan van de 
overeenkomst, blijven eigendom van de partij die deze ter beschikking heeft gesteld.  

Technische documentatie of andere technische informatie die door de ene partij ontvangen is, mag zonder 
schriftelijke toestemming van de andere partij niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze 
ter beschikking werd gesteld. Derhalve mag deze informatie niet zonder toestemming van de partij die de 
informatie ter beschikking stelt anderszins worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden of 
gecommuniceerd worden aan derden. 
 

4. FEBAC dient uiterlijk op de dag van de levering kosteloos de informaties en tekeningen ter beschikking te 
stellen, die nodig zijn om de Koper in staat te stellen het Product te monteren, in bedrijf te stellen, te bedienen 
en te onderhouden. Die informatie en tekeningen zullen ter beschikking worden gesteld in het overeengekomen 
aantal exemplaren, doch tenminste één exemplaar van elk. FEBAC kan niet verplicht worden om 
productietekeningen ter beschikking te stellen van het Product of voor reserveonderdelen daarvan. 
 

ACCEPTATIETEST 
5. Acceptatietesten welke in de overeenkomst zijn opgenomen, zullen gedurende normale werkuren worden 

uitgevoerd op de plaats van fabricatie, tenzij anders overeengekomen.  
Indien geen technische voorwaarden zijn gespecificeerd, zullen de acceptatietesten worden uitgevoerd 

volgens algemeen gebruikelijke maatstaven in de betreffende industrietak in het land van fabricatie. 
 

6. FEBAC dient de Koper tijdig schriftelijk in kennis stellen van de voorgenomen acceptatietesten, zodat de Koper 
of zijn representant aanwezig kan zijn. Indien de Koper niet vertegenwoordigd is gedurende de acceptatietesten, 
dient het testrapport door FEBAC aan de Koper te worden toegezonden, die dit zal accepteren als zijnde 
accuraat.  
 

7. Indien blijkens het testrapport het Product niet conform de specificaties van de overeenkomst is, dient FEBAC 
onverwijld alle mankementen te verhelpen en er voor te zorgen dat het Product in overeenstemming met de 
specificaties van de overeenkomst wordt gebracht. Nieuwe acceptatietesten zullen door FEBAC op verzoek van 
de Koper worden uitgevoerd, tenzij de gebreken van geen invloed op de prestatie van het Product waren. 
 

8.      FEBAC draagt de kosten voor het uitvoeren van de acceptatietesten in de plaats van fabricatie. De reis- en 
verblijfkosten van de Koper of zijn representant(en) in verband met de acceptatietesten zijn voor rekening van 
de Koper. 
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LEVERING, RISICO OVERDRACHT 
9. Elke overeengekomen leveringsvoorwaarde, zal geïnterpreteerd worden volgens de op het moment van afsluiten 

van de overeenkomst geldende INCOTERMS voorwaarden. Indien geen specifieke leveringsvoorwaarde is 
overeengekomen, zal de levering ‘af fabriek’ geschieden (Ex Works, EXW).  

Als, in het geval van levering ‘af fabriek’, FEBAC op verzoek van de Koper het Product verstuurt naar de 
overeengekomen bestemming, gaat het risico over naar de Koper op het moment dat het Product aan de eerste 
vervoerder wordt overgedragen.  

Deelzendingen zijn toegestaan tenzij anders overeengekomen. 

LEVERINGSTERMIJN, VERTRAGING 
10. Als de partijen, in plaats van een overeengekomen leverdatum, zijn overeengekomen dat de levering zal 

plaatsvinden binnen of na afloop van een bepaalde tijdstermijn, dan zal zulke termijn aanvangen zodra de 
overeenkomst is aangegaan, aan alle officiële formaliteiten is voldaan, betalingen welke verschuldigd zijn bij 
het aangaan van de overeenkomst zijn gedaan, alle overeengekomen garanties zijn gegeven en aan alle andere 
overeengekomen vereisten zijn voldaan. 
 

11. Als FEBAC voorziet dat zij niet in staat zal zijn het Product te leveren op het overeengekomen tijdstip, dient zij 
de Koper daarvan onverwijld en schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van de reden van de 
vertraging en, indien mogelijk, het tijdstip waarop levering naar verwachting zal plaatsvinden.  

Indien FEBAC verzuimt om een vertraging van de levering aan de Koper te melden, heeft de Koper recht op 
vergoeding van alle aanvullende kosten die ontstaan en welke de Koper had kunnen vermijden wanneer hij die 
melding wel had gekregen.  
 

12. Als een vertraging in de levering te wijten is aan één van de omstandigheden zoals vermeld in Bepaling 39 of 
door een handelswijze of nalatigheid aan de zijde van de Koper, inclusief opschorting volgens Bepalingen 20 of 
42, kan de leveringstermijn verlengd worden met een periode naar redelijkheid van de betreffende 
omstandigheden. Deze voorwaarde is van toepassing ongeacht of de reden van de vertraging zich voordoet vóór 
of na de overeengekomen leveringstermijn. 
 

13. Indien het Product niet binnen de overeengekomen leveringstermijn (zoals gedefinieerd in Bepalingen 10 en 12) 
wordt geleverd, heeft de Koper recht op schadevergoeding vanaf de datum waarop de levering had moeten 
plaatsvinden.  

De schadevergoeding bedraagt 0,5 procent van de koopprijs voor elke voltooide week dat de vertraging 
voortduurt, met een maximum van 5,0 procent van de koopprijs. 

Indien slechts een gedeelte van het Product vertraagd is, wordt de schadevergoeding berekend over het 
gedeelte van de koopprijs dat kan worden toegerekend aan het gedeelte van het Product dat wegens de vertraging 
niet kan worden gebruikt zoals bedoeld door de partijen bij het aangaan van de overeenkomst.  

De schadevergoeding is verschuldigd op schriftelijk verzoek van de Koper, echter niet voordat de levering is 
voltooid of de overeenkomst is beëindigd volgens Bepaling 14.  

De Koper verliest zijn aanspraak op schadevergoeding als hij de eis hiervoor niet heeft gedeponeerd binnen 
zes maanden na het tijdstip waarop de levering had moeten plaatsvinden. 
 

14. Indien de vertraging van de levering zodanig is dat de Koper recht heeft op maximale schadevergoeding 
volgens Bepaling 13 en als het Product dan nog steeds niet geleverd is, kan de Koper schriftelijk verzoeken om 
levering binnen een redelijke uiterste termijn. Die uiterste termijn kan in geen geval minder dan één week zijn.  

Wanneer FEBAC niet binnen die uiterste termijn het Product levert en dit is niet te wijten aan een 
omstandigheid waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dan kan de Koper schriftelijk aan FEBAC verzoeken om 
de overeenkomst te beëindigen met betrekking tot dat gedeelte van het Product dat door de nalatige levering van 
FEBAC niet gebruikt kan worden zoals bedoeld door de partijen bij het aangaan van de overeenkomst. 

Als de Koper de overeenkomst beëindigt, heeft hij recht op vergoeding van het verlies dat hij heeft geleden 
door de nalatige levering van FEBAC.  
De totale schadeloosstelling, inclusief de eventuele verschuldigde schadevergoeding volgens Bepaling 13, kan 
niet meer bedragen dan 15 procent van dat gedeelte van de koopprijs dat kan worden toegerekend aan het 
gedeelte van het Product waarvoor de overeenkomst beëindigd is.  
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De Koper heeft eveneens het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen indien uit de omstandigheden 
duidelijk blijkt dat er een vertraging in de levering zal gaan optreden die de Koper volgens Bepaling 13 recht zou 
geven op maximale schadevergoeding.  

In geval van beëindiging om deze reden heeft de Koper recht op maximale schadevergoeding volgens de 
derde alinea van deze Bepaling 14. 
 

15. De Koper kan geen verdere aanspraak maken op schadevergoeding dan volgens Bepaling 13 en beëindiging van 
de overeenkomst met beperkte compensatie volgens Bepaling 14. Alle overige aanspraken van de Koper jegens 
FEBAC wegens die vertraging zijn uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid.  

Met grove nalatigheid wordt in deze Algemene Bepalingen bedoeld een daad of nalatigheid waarbij FEBAC 
de gebruikelijke zorgvuldigheid, die van een plichtsgetrouwe Leverancier verwacht had mogen worden met 
betrekking tot het voorkomen van zwaarwegende gevolgen, niet in acht heeft genomen of waarbij FEBAC 
bewust de gevolgen van die daad of nalatigheid heeft veronachtzaamd. 
 

16. Als de Koper voorziet dat hij niet in staat zal zijn de levering van het Product op het afgesproken tijdstip te 
accepteren, dient hij FEBAC hierover onverwijld en schriftelijk te informeren onder vermelding van de reden 
van de vertraging en, indien mogelijk, het tijdstip waarop levering naar verwachting kan plaatsvinden.  

Indien de Koper niet in staat is de levering op het afgesproken tijdstip te accepteren, is hij niettemin het 
gedeelte van de koopprijs verschuldigd, dat verschuldigd zou zijn wanneer de levering zou hebben 
plaatsgevonden. FEBAC zal zorg dragen voor opslag van het Product voor risico en rekening van de Koper. Op 
verzoek van de Koper zal FEBAC het Product verzekeren voor rekening van de Koper.  
 

17. Tenzij de weigering van de levering door de Koper te wijten is aan één van de omstandigheden in Bepaling 39, 
kan FEBAC de Koper schriftelijk verzoeken de levering te accepteren binnen een redelijke uiterste termijn.  

Wanneer de Koper niet binnen die uiterste termijn de levering van het Product accepteert en dit is niet te 
wijten aan een omstandigheid waarvoor FEBAC verantwoordelijk is, dan kan FEBAC per schriftelijke 
mededeling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen. In dat geval heeft FEBAC recht op vergoeding 
van de door de Koper veroorzaakte schade. De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het gedeelte van 
de koopprijs dat toegerekend kan worden aan het gedeelte van het Product waarvoor de overeenkomst is 
beëindigd. 

BETALING 
18. Tenzij anders overeengekomen, zal 35% van de koopprijs verschuldigd zijn bij het aangaan van de 

overeenkomst en 55% op het ogenblik dat FEBAC aan de Koper kenbaar maakt dat het Product of een 
essentieel gedeelte daarvan, gereed is voor verzending. De laatste betaling is verschuldigd wanneer het Product 
geleverd is.  

Betalingen zijn verschuldigd binnen 30 dagen na datum factuur.  
 

19. Ongeacht de wijze van betaling, wordt de betaling slechts geacht te zijn voldaan op het ogenblik dat de rekening 
van FEBAC volledig en onherroepelijk is gecrediteerd. 
 

20. Indien de Koper verzuimt te betalen op het overeengekomen tijdstip, heeft FEBAC recht op rente vergoeding 
vanaf het tijdstip dat de betaling was verschuldigd. Het verschuldigde rente percentage is gezamenlijk overeen 
te komen tussen de partijen. Indien de partijen geen rente percentage zijn overeengekomen, wordt het rente 
percentage vastgesteld op 8 procent punten boven het percentage van financieringsfaciliteit van de Europese 
Centrale Bank op de vervaldatum.  

In geval van achterstallige betaling kan FEBAC, na schriftelijke mededeling aan de Koper, de nakoming van 
haar verplichtingen opschorten totdat de verschuldigde betaling is ontvangen.  

Indien de Koper niet binnen drie maanden aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoudt FEBAC zich het 
recht voor om de overeenkomst, na schriftelijke mededeling aan de Koper, te beëindigen en vergoeding voor de 
geleden schade te verlangen van de Koper. De schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de 
overeengekomen koopprijs. 
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EIGENDOMSVOORBEHOUD 
21. Het product blijft eigendom van FEBAC totdat de Koper aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, voor 

zover dat zulks eigendomsvoorbehoud geldigheid heeft binnen het van toepassing zijnde recht.  
Op verzoek van FEBAC dient de Koper hem zoveel mogelijk te ondersteunen bij het beschermen van het 

eigendomsrecht van FEBAC in het betreffende land.  
Het eigendomsvoorbehoud heeft geen invloed op de overdracht van risico volgens Bepaling 9. 

AANSPRAKELIJKHEID 
22. Conform de voorwaarden in de Bepalingen 23 tot en met 37, dient FEBAC alle mankementen en afwijkingen 

(hierna genaamd mankement(en)), welke te wijten zijn aan verkeerd ontwerp, verkeerde materialen of 
ondeskundigheid, te verhelpen. 
 

23. De aansprakelijkheid van FEBAC is beperkt tot de mankementen die geconstateerd worden binnen één jaar na 
levering. Als het dagelijks gebruik van het Product het overeen gekomen gebruik te boven gaat, zal deze 
periode proportioneel gereduceerd worden.  
 

24. Indien een mankement in een onderdeel van het Product is verholpen, is FEBAC aansprakelijk voor 
mankementen in het gerepareerde of vervangen onderdeel volgens dezelfde voorwaarden en termijnen als van 
toepassing voor het oorspronkelijke Product voor de periode van één jaar. Voor de overige onderdelen van het 
Product, zal de periode genoemd in Bepaling 23 slechts worden verlengd met de tijdsduur gedurende welke het 
Product onbruikbaar was vanwege het mankement. 
 

25. De Koper dient FEBAC onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengen van een voorkomend mankement. Een 
dergelijke melding dient in ieder geval uiterlijk twee weken na de vervaldatum van de in Bepaling 23 genoemde 
periode plaats te vinden.  

Het mankement dient in de melding omschreven te worden.  
Indien de Koper verzuimt om FEBAC schriftelijk op de hoogte te brengen van een mankement binnen de 

tijdslimiet zoals omschreven in de eerst alinea van deze Bepaling 25, verliest de Koper het recht op herstel van 
het mankement.  

Indien het mankement schade zou kunnen veroorzaken, dient de Koper FEBAC hiervan onverwijld en 
schriftelijk op de hoogte te brengen. Het risico van schades is voor rekening van de Koper indien deze heeft 
nagelaten dat risico te melden. 
 

26. Na ontvangst van de melding volgens Bepaling 25, dient FEBAC het mankement onverwijld te verhelpen en 
voor haar eigen rekening volgens Bepaling 22 tot en met 37.  

Reparatie zal plaatsvinden op de plaats waar het Product zich bevindt, tenzij FEBAC het noodzakelijk acht 
dat het defecte onderdeel of het Product aan hem wordt geretourneerd voor reparatie of vervanging.  

FEBAC is verplicht de demontage en montage van het onderdeel uit te voeren voor zover daarvoor speciale 
kennis noodzakelijk is. Indien dergelijke speciale kennis niet noodzakelijk is, heeft FEBAC aan haar 
verplichtingen met betrekking tot het mankement voldaan wanneer zij aan de Koper een deugdelijk gerepareerd 
of vervangend onderdeel heeft geleverd. 
 

27. Wanneer de Koper een mankement heeft gemeld zoals beschreven in Bepaling 25 en er is geen mankement 
geconstateerd waarvoor FEBAC aansprakelijk is, heeft FEBAC recht op vergoeding van de kosten die zij heeft 
moeten maken naar aanleiding van de melding. 
 

28. De Koper dient zelf zorg te dragen voor de demontage en montage van apparatuur welke geen onderdeel van 
het geleverde Product uitmaakt, voor zover dat noodzakelijk is om het mankement te verhelpen. 
 

29. Tenzij anders overeengekomen, zijn de transportkosten voor het Product en/of onderdelen daarvan naar en van 
de Koper in verband met het verhelpen van een gemelde storing waarvoor FEBAC aansprakelijk is, voor risico 
en rekening van FEBAC. De Koper dient de instructies van FEBAC aangaande dergelijke transporten op te 
volgen. 
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30. Tenzij anders overeengekomen, draagt de Koper alle aanvullende kosten die voor FEBAC ontstaan voor 
reparatie, demontage, montage en transport naar aanleiding van het feit dat het Product zich op een andere 
bestemming bevindt dan vermeld in de overeenkomst of, indien geen bestemming is vermeld, de plaats van 
levering. 
 

31. Defecte onderdelen welke vervangen zijn, dienen ter beschikking worden gesteld van FEBAC en zijn haar 
eigendom.  
 

32. Wanneer FEBAC haar verplichtingen volgens Bepaling 26 niet binnen redelijke termijn nakomt, kan de Koper 
schriftelijk een uiterste termijn stellen waarbinnen FEBAC aan haar verplichtingen dient te voldoen.  

Indien FEBAC verzuimt om haar verplichtingen na te komen binnen deze uiterste gestelde termijn, kan de 
Koper de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf of door derden laten uitvoeren voor rekening en risico van 
FEBAC.  

Wanneer geslaagde herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de Koper of in diens opdracht door derden, 
dan wordt FEBAC geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan wanneer zij de Koper alle redelijke kosten 
van die herstelwerkzaamheden heeft vergoed. 
 

33. Wanneer herstel van het mankement niet is geslaagd zoals vermeld in Bepaling 32,  
a) heeft de Koper recht op reductie van de koopprijs proportioneel gerelateerd aan de waarde vermindering 

van het Product, met een maximum van 15% van de koopprijs, of  
b) wanneer het mankement zo omvangrijk is, dat de Koper een aanzienlijk gedeelte van het beoogde 

voordeel van de overeenkomst wordt ontnomen, kan de Koper na schriftelijke mededeling aan FEBAC de 
overeenkomst beëindigen. De Koper heeft in voorkomende situatie recht op vergoeding van de geleden schade, 
met een maximum van 15% van de koopprijs. 
 

34. FEBAC is niet aansprakelijk voor mankementen voortvloeiende uit door de Koper geleverde materialen, of een 
ontwerp bedongen of gespecificeerd door de Koper. 
 

35. FEBAC is alleen aansprakelijk voor mankementen welke zich voordoen gedurende de gebruiksomstandigheden 
zoals vastgelegd in de overeenkomst en bij doelmatig gebruik van het Product.  

FEBAC is niet aansprakelijk voor mankementen voortvloeiende uit gebrekkig onderhoud, foutieve opstelling 
of verkeerde reparatie door de Koper, of door uitgevoerde veranderingen zonder schriftelijk toestemming van 
FEBAC.  

Tenslotte is FEBAC niet aansprakelijk voor normale slijtage en aantasting. 
 

36. Ongeacht de voorwaarden van de Bepalingen 22 tot en met 35, kan FEBAC niet aansprakelijk gehouden 
worden voor mankementen aan eender welk onderdeel van het Product na twee jaar na aanvang van de in 
Bepaling 23 omschreven periode. 
 

37. Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Bepalingen 22 tot en met 36, is FEBAC niet aansprakelijk voor 
mankementen. Dit is van toepassing voor eender welke schade die het mankement veroorzaakt, inclusief 
productieverlies, winstderving en overige indirecte schade. Deze aansprakelijkheidsbeperking van FEBAC is 
niet van toepassing in geval van grove nalatigheid volgens Bepaling 15. 

TOEWIJZING AANSPRAKELIJKHEID BIJ DOOR HET PRODUCT VEROORZAAKTE 
SCHADE 
38. FEBAC is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan eigendommen welke veroorzaakt is door het Product 

nadat dit geleverd is en in het bezit is van de Koper. FEBAC is eveneens niet aansprakelijk voor enigerlei 
schade aan goederen welke door de Koper vervaardigd zijn, of aan goederen waar de goederen van de Koper 
deel van uit maken.  

Indien FEBAC door derden aansprakelijk wordt gesteld voor enigerlei schade zoals omschreven in de 
voorgaande paragraaf, dan dient de Koper FEBAC schadeloos te stellen, te verdedigen en schuld- en schadevrij te 
houden.  
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Indien door derden een schadeclaim, zoals in deze Bepaling is omschreven, wordt ingediend tegen één van 
de partijen, dan dient deze partij de andere partij daar onverwijld en schriftelijk van op de hoogte te stellen.  
 

FEBAC en de Koper, zijn ieder voor zich verplicht te verschijnen voor de rechtbank die de schadeclaims 
onderzoekt die tegen één van hen is ingediend wegens vermeend veroorzaakte schade door het Product.  

De aansprakelijkheidsbeperking van FEBAC in de eerste alinea van deze Bepaling is niet van toepassing in 
geval van grove nalatigheid volgens Bepaling 15. 

OVERMACHT 
39. Elk van de partijen heeft het recht om de uitvoering van de verplichtingen binnen de overeenkomst op te 

schorten voor zover die uitvoering verhinderd of onredelijk bemoeilijkt wordt door de navolgende 
omstandigheden: Arbeidsconflicten en alle omstandigheden buiten de invloedssfeer van de partijen zoals brand, 
oorlog, algemene militaire mobilisatie, oproer, rekwisitie, inbeslagname, embargo, beperkingen in 
energieverbruik en mankementen of vertragingen van leveringen door onderaannemers vanwege enigerlei in 
deze Bepaling genoemde omstandigheid.  

Een omstandigheid genoemd in deze Bepaling, zich aandienend hetzij vóór of na het aangaan van de 
overeenkomst, geeft slechts recht op opschorting indien bij het aangaan van de overeenkomst de consequentie 
ervan voor de uitvoering redelijkerwijs niet kon worden voorzien. 
 

40. De zich op overmacht beroepende partij dient de andere partij onverwijld en schriftelijk op de hoogte te stellen 
van de aanvang en beëindiging van de omstandigheid.  
Indien overmacht de Koper er van weerhoudt zijn verplichtingen na te komen, dient hij FEBAC de 
voorkomende kosten voor opstal en verzekering te vergoeden. 
 

41. Ongeacht de consequenties van overige condities in deze Algemene Voorwaarden, heeft elke partij het recht, 
middels schriftelijke mededeling aan de andere partij, de overeenkomst te beëindigen, indien uitvoering van de 
overeenkomst volgens de condities van Bepaling 39 is opgeschort geweest voor meer dan zes maanden.  

VOORZIENE NIET-NAKOMING 
42. Niettegenstaande overige condities in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot opschorting, heeft elke 

partij het recht om de uitvoering van de verplichtingen van de overeenkomst op te schorten, indien uit de 
omstandigheden stellig blijkt dat de andere partij niet in staat zal zijn de verplichtingen na te komen. De partij 
die de uitvoering van de verplichtingen opschort, dient de andere partij daarvan schriftelijk in kennis te stellen.  

VERVOLGSCHADE 
43. Onder voorbehoud van andersluidende voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, geen van de partijen kan 

door de ander partij aansprakelijk gesteld worden voor productieverlies, verlies van winsten, verminderd 
gebruik, opdrachtverlies of voor enig andere vervolgschade of indirect verlies.  

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
44. Alle geschillen voortvloeiende uit of in samenhang met de overeenkomst, daaronder begrepen geschillen die 

slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de Rechtbank te 
Roermond (Nederland). 
 

45. Op alle rechtsverhoudingen tussen FEBAC en de Koper, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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