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1. DEFINITIE EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en bestellingen
betreffende de verkoop van goederen en/of de levering van diensten aan Precision Metals EU, Belgische
vestiging van de vennootschap naar Engels recht Knight Strip Metals Limited, KBO 0534.825.336 (hierna:
“Precision Metals”) door elke juridische entiteit (hierna: de “Leverancier”).
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1.2 Precision Metals is enkel gebonden door een bestelling indien deze via haar officiële bestelbon geplaatst
is en ondertekend is door haar bevoegd functionaris. De bevoegde functionarissen van Precision Metals zijn
de directieleden van het bedrijf en andere personen die door een schriftelijke machtiging van een directielid
zijn benoemd.
1.3 De Leverancier aanvaardt huidige aankoopvoorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van de
eigen voorwaarden zelfs al worden zij nadien medegedeeld.
1.4 Ieder begin van uitvoering van de bestelling geldt als aanvaarding zowel van de volgende algemene
aankoopvoorwaarden als van de bijzondere aankoopvoorwaarden die betrekking hebben op de te leveren
goederen of diensten.

1.5 Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden van aankoop moet vooraf schriftelijk door
Precision Metals worden aanvaard.

2. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN

2.1 De goederen moeten worden geleverd zoals op de bestelbon of orderbevestiging is vermeld.

2.2 Precision Metals aanvaardt geen annulering of wijziging ervan, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord.

3. KWALITEIT VAN DE GELEVERDE GOEDEREN/DIENSTEN

3.1 De goederen en prestaties worden geleverd binnen de toleranties die in de overeengekomen
normen voor het betreffende product/diensten zijn gespecifieerd, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk
overeengekomen tussen partijen. De Leverancier garandeert verder dat de goederen en/of diensten in alle
opzichten voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten die van kracht zijn wanneer de goederen worden
geleverd en/of de diensten worden uitgevoerd.
3.2 In de officiële bestelbon wordt het product beschreven dat wordt aangekocht, inclusief:
(a) Vereisten voor goedkeuringen, procedures, processen en apparatuur;
(b) Vereisten voor kwalificaties van personeel (indien verplicht);

(c) Vereisten voor kwaliteitsbeheersystemen, accreditaties van derde partijen of testvereisten;

(d) Waar van toepassing, de identificatie en revisiestatus van specificaties, tekeningen, procesvereisten,
inspectie/verificatie-instructies en andere relevante technische gegevens;
(e) Vereisten voor ontwerp, testen, inspectie, verificatie, gebruik van statistische technieken voor
productacceptatie en gerelateerde instructies voor acceptatie door de organisatie;
(f) Vereisten omtrent de verplichting voor de Leverancier om:

(a) Precision Metals in te lichten over niet-conform materiaal;
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(b) Goedkeuring van Precision Metals te verkrijgen voor het gebruik van niet-conforme producten;

(c) Precision Metals in te lichten over wijzigingen in producten en/of processen, leveranciers, locatie
van productiefaciliteit en, waar vereist, verkrijging van goedkeuring van Precision Metals;

(d) De toepasselijke vereisten aan de volgende partij in de toeleveringsketen door te geven, inclusief
de vereisten van de klant;

(g) Aanhoudingsvereisten vastleggen;

(h) Recht op toegang door Precision Metals, hun klant en regelgevende instanties voor het toepasselijke
gebied van alle faciliteiten, op elk niveau in de toeleveringsketen, met betrekking tot de bestelling/order
en alle toepasselijke archieven;
(i) Vereisten voor een conformiteitscertificaat en/of testrapporten.

4. VERTROUWELIJKHEID

De Leverancier houdt alle informatie die Precision Metals inzake een overeenkomst, offerte of bestelling
heeft verstrekt geheim en zal deze niet doorgeven aan een derde partij (m.u.v. de onderaannemers, zoals
bepaald in art. 5, die tevens verbonden zijn door deze geheimhoudingsplicht. Enkel de informatie die strikt
noodzakelijk is voor de onderaanneming wordt bekendgemaakt aan de onderaannemers.). De Leverancier
zal zijn contacten/relatie met Precision Metals niet bekendmaken aan enige derde zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Precision Metals.

5. UITBESTEDING

De Leverancier mag de uitvoering van de overeenkomst geheel noch gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming
van Precision Metals.

6. PRIJS

6.1 De prijs is deze zoals op de bestelbon of orderbevestiging bepaald.

6.2 De Leverancier garandeert dat de prijs van de goederen die in de bestelbon of orderbevestiging zijn opgegeven niet hoger zijn dan de prijzen
die de leverancier aan andere klanten aanrekent voor dezelfde goederen in gelijke hoeveelheden en vergelijkbare omstandigheden.
6.3 De bedongen prijs is vast en kan slechts gewijzigd worden mits voorafgaande schriftelijke akkoord.
6.4 De prijs wordt bepaald exclusief BTW.

6.5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen vallen de verzekering en vervoerkosten ten laste van de Leverancier.

7. INSPECTIEMOGELIJKHEID PRECISION METALS

De Leverancier zal Precision Metals zo snel mogelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen of materialen gereed zijn voor levering, zodat
Precision Metals de gelegenheid heeft om de goederen of materialen vóór verzending te inspecteren. Een dergelijke inspectie zal de Leverancier
echter niet ontheffen van enige verantwoordelijkheid en mag op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als acceptatie van de goederen en
materialen na levering. Alle goederen zijn onderworpen aan inspectie en acceptatie na levering

8. LEVERING

8.1. De Leverancier verbindt zich ertoe de goederen te leveren op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden in de bestelbon of orderbevestiging
bepaald, onverminderd het recht van Precision Metals om het leveringsschema te wijzigen of de levering tijdelijk op te schorten, zonder dat de
Leverancier gerechtigd zou zijn op enige vorm van schadevergoeding.

Ingeval van laattijdige levering heeft Precision Metals het recht om, zonder bijkomende kosten of vergoeding, de bestelling te annuleren,
onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen van de Leverancier.
8.2. Iedere levering en de daar bijhorende pakbon moeten voorzien zijn van de details van de goederen, bestel- of ordernummer, aantal,
onderdeelnummer van het bedrijf (indien van toepassing), beschrijving en reeksnummer (indien van toepassing).
Voornoemde gegevens moeten duidelijk zichtbaar op de buitenverpakking van de goederen aangebracht worden.

Indien de Leverancier niet voldoet aan deze voorwaarden heeft Precision Metals het recht de levering te weigeren.
8.3 Leveringskost – risico tijdens het vervoer

De goederen worden verzonden op kosten en risico, onder andere van opslag, laden, transport en lossen, van de Leverancier.
8.4 Inontvangstneming van de goederen

Precision Metals zal de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen controleren en eventuele zichtbare gebreken aan de
verkoper te melden. Uit het in gebruik nemen van de goederen en/of het doorverkopen ervan kan nooit de goedkeuring en aanvaarding afgeleid
worden.
8.5 Indien Precision Metals om welke reden dan ook de levering van de goederen niet in ontvangst kan nemen op of na de overeengekomen
leveringsdatum, zal de Leverancier de goederen opslaan, beveiligen en alle redelijke stappen ondernemen om verslechtering van de kwaliteit te
voorkomen tot op het moment dat Precision Metals in staat is de goederen in ontvangst te nemen.

9. GEBREKEN

9.1 De goederen moeten gewaarborgd zijn tegen zichtbare of verborgen gebreken. Aanvaarding geschiedt steeds onder voorbehoud.

9.2 Precision Metals behoudt zich het recht voor de goederen in zijn werkplaats te laten onderzoeken vóór iedere definitieve aanvaarding.
9.3 De goederen moeten geleverd worden met alle specificaties in de orderbevestiging beschreven.

9.4 Onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde goederen geschiedt naar keuze van Precision Metals hetzij in aanwezigheid van verantwoordelijke
personen van Precision Metals en Leverancier, hetzij door een onafhankelijke expert door Precision Metals aangeduid.

9.5 Defecte goederen worden zo snel als mogelijk vervangen door de Leverancier. De Leverancier zal alle schade die Precision Metals lijdt
ingevolge deze vervanging integraal vergoeden.

10. BETALING

10.1 De betaling zal geschieden door overschrijving, integraal of in schijven zoals bij de bestelling overeengekomen.

10.2 Betaling geschiedt 30 dagen na ontvangst van de factuur op voorwaarde dat de goederen geleverd, in ontvangst genomen en definitief
goedgekeurd zijn door Precision Metals.
10.3 Iedere levering moet het voorwerp uitmaken van een factuur met een omstandige beschrijving van de geleverde goederen.

10.4 In geval van opeenvolgende leveringen behoudt de Precision Metals zich het recht voor 10 % van de verschuldigde bedragen in te houden
als waarborg voor nog uit te voeren verbintenissen van de Leverancier.

11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht in hoofde van Precision Metals of van de Leverancier, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Als
overmacht wordt onder meer aanzien elke vorm van overheidsinterventie, stakingen, natuurrampen etc. Indien de overeenkomst niet binnen
een redelijke termijn na de initieel voorzien uitvoeringstermijn, uitgevoerd kan worden, kan deze order door beide partijen worden geannuleerd.
Precision Metals zal de Leverancier een billijke vergoeding betalen, rekening houdend met de omstandigheden en met de werkzaamheden die
door de Leverancier reeds uitgevoerd werden. De overeenkomst kan slechts geannuleerd worden indien de partij die hiervan gebruik wil maken
de andere partij hierover schriftelijk heeft ingelicht.

12. ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST DOOR PRECISION METALS

12.1 Precision Metals behoudt zich het recht voor de gehele of gedeeltelijke order of een zending te annuleren indien deze niet is uitgevoerd
volgens de overeengekomen instructies en specificaties. De Leverancier zal in dat geval niet gerechtigd zijn enige schadevergoeding te vorderen
van Precision Metals.
12.2 Indien de Leverancier failliet wordt verklaard, een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie indient, in vereffening gaat of in een situatie van
insolvabiliteit verkeert, dan heeft Precision Metals het recht de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen.

13. VERVANGINGSBEDING

13.1 Ingeval de Leverancier zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig nakomt heeft Precision Metals het recht om de overeenkomst
verder te laten uitvoeren door een derde, na de Leverancier vooraf in gebreke te hebben gesteld, bij gebreke aan positieve reactie op de
ingebrekestelling binnen de acht dagen.

De Leverancier dient de meerkost die aan de derde verschuldigd zal zijn te dragen, evenals alle bijkomende kosten van Precision Metals zelf,
onverminderd de schade die Precision Metals bijkomend zou bewijzen.
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14. ONGELDIGHEID VAN EEN BEDING

Indien één of meerdere bepalingen van deze aankoopvoorwaarden nietig verklaard zouden worden of onuitvoerbaar zouden worden omwille van
een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige
bepalingen van het desbetreffende artikel van huidige aankoopvoorwaarden en van de aankoopvoorwaarden in zijn geheel, voor zover deze nog
enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast.

15. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

De relatie tussen Precision Metals en de Leverancier wordt steeds en uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het VNverdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag).
Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen.
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