ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN
1. Definities.
“Dochterondernemingen”: elke entiteit die direct of indirect
zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of onder
gemeenschappelijke zeggenschap staat van Euroclear.
“Zeggenschap (uitoefenen)” (als werkwoord of zelfstandig
naamwoord) betekent (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten
van ten minste vijftig procent (50%) van de totale stemgerechtigde
effecten van elke categorie of andere bewijzen van
eigendomsbelang van een entiteit of (ii) de bevoegdheid om,
rechterlijk of feitelijk, alleen of gezamenlijk, een beslissende
invloed uit te oefenen op de benoeming van de meerderheid van de
bestuurders van een vennootschap of op de oriëntatie van haar
beheersbeleid.
“Euroclear” staat voor de relevante entiteit van de Euroclear
Groep die wordt aangeduid op een Kooporder.
“Euroclear Groep” staat voor Euroclear en al haar
Dochterondernemingen.
“Goederen” zijn alle onderdelen, uitrusting, materiaal of andere
zaken die de Provider dient te leveren aan Euroclear, met inbegrip
van goederen bestemd voor of toegewezen aan de Diensten of die
in het kader van de Diensten worden geleverd.
“Kooporder” staat voor een orderformulier uitgegeven door een
entiteit van de Euroclear Groep voor het bestellen van Goederen of
Diensten van de Provider .
“Diensten” zijn alle diensten of de uitvoering van werk die de
Provider dient te leveren aan Euroclear.
“Provider” staat voor de onderneming die zich verbindt tot de
levering van Goederen en/of Diensten aan Euroclear.
2. Algemene Voorwaarden.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in (i) een Kooporder, (ii) een
aanvraag tot offerte van Euroclear of indien (iii) uitdrukkelijk
anders overeengekomen tussen de partijen in een afzonderlijke
overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
de aankoop van alle Goederen en/of Diensten door Euroclear.
Behalve in de hierboven vermelde gevallen (i),(ii),(iii), zijn deze
algemene voorwaarden de enige volgens welke een entiteit van de
Euroclear Groep bereid is Goederen en/of Diensten van de
Provider aan te kopen. Door de Kooporder te aanvaarden gaat de
Provider akkoord deze algemene voorwaarden na te leven.
Eventuele algemene verkoopsvoorwaarden bevestigd bij, geleverd
met of vervat in de offerte van de Provider of in de aanvaarding
van de Kooporder zullen niet van toepassing zijn tenzij met
uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Euroclear. Een
Kooporder wordt geacht te zijn aanvaard indien door de Provider
geen bezwaar werd aangetekend tegen de Kooporder uiterlijk
binnen vijf (5) werkdagen volgend op de uitgiftedatum van de
Kooporder of indien de Provider de Goederen reeds heeft geleverd
of met de uitvoering van de Diensten reeds is begonnen. Deze
algemene voorwaarden impliceren geenszins, en mogen ook niet
worden opgevat als, de creatie van enige verplichting vanwege een
entiteit van de Euroclear Groep om een of meerdere Kooporders
uit te reiken aan de Provider. Deze algemene voorwaarden zullen
ook van toepassing zijn op aanbestedingen georganiseerd door
Euroclear (voor zover van toepassing) en op alle toekomstige
transacties tussen een entiteit van de Euroclear Groep en de
Provider, tenzij een andere versie van deze algemene voorwaarden
door Euroclear ter beschikking werd gesteld van de Provider, in
welk geval deze andere versie de voorrang zal genieten.
3. Kwaliteitsvereisten.
Alle aan Euroclear geleverde Goederen en/of Diensten (i) dienen in
alle opzichten te voldoen aan de eisen die in de Kooporder zijn
vastgelegd of waarnaar in de Kooporder wordt verwezen of die
anderszins schriftelijk door de partijen zijn overeengekomen, (ii)
zijn nieuw, verhandelbaar, vrij van gebreken, geschikt voor het doel
en voldoende voor het door Euroclear beoogde gebruik. Alle
Goederen en/of Diensten zullen voorafgaand aan de levering door
de Provider worden gecontroleerd.
4. Leveringsvoorwaarden.
Elke levering dient te worden vergezeld van een ontvangstbewijs
in tweevoud, met vermelding van de datum en de referentie van de
Kooporder, de naam van de contactpersoon, de lijst van geleverde
Goederen en/of Diensten en geassocieerde hoeveelheden. Tenzij
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uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Kooporder, dienen alle
leveringen van Goederen en/of Diensten franco inclusief rechten te

gebeuren (DDP, Incoterms® 2010) op de leveringsplaats vermeld
op de Kooporder. Als Goederen en/of Diensten niet correct worden
geleverd, zal de Provider aansprakelijk worden gesteld voor alle
extra kosten die Euroclear daardoor zou oplopen. De
leveringsdatum zal worden uiteengezet in de toepasselijke
Kooporder. Als er geen datum werd opgegeven, zal de levering
plaatsvinden binnen dertig (30) dagen volgend op de datum van de
Kooporder. De levertijd is van wezenlijk belang.
5. Eigendom en Risico.
Het risico van de Goederen en/of Diensten zal worden
overgedragen aan Euroclear na levering. Het eigendom van de
Goederen en/of Diensten zal worden overgedragen aan Euroclear
bij de levering of de betaling van de prijs, afhankelijk van wat eerst
gebeurt. Indien de Goederen en/of Diensten in meerdere zendingen
worden geleverd, is dit Artikel 5 van toepassing op elke zending.
6. Aanvaarding.
Euroclear heeft een redelijke termijn, maar niet minder dan dertig
dagen na de levering, om aan de Provider mee te delen of zij de
prestatie al dan niet aanvaardt. De Goederen en/of Diensten worden
pas geacht te zijn aanvaard als Euroclear de Provider in
overeenstemming met dit Artikel op de hoogte heeft gesteld. Het
gebruik van de Goederen en/of Diensten zal niet worden beschouwd
als een aanvaarding ervan.
7. Garantie.
7.1 De Provider garandeert voor een periode van zes (6) maanden
vanaf de datum van aanvaarding dat de Goederen en/of Diensten
materieel in overeenstemming zullen blijven met de vereisten. In
geval van niet-naleving zal de Provider de toepasselijke Goederen
onmiddellijk kosteloos herstellen, vervangen of aanpassen en/of de
Diensten opnieuw leveren.
7.2 De Provider garandeert Euroclear dat (i) de Goederen en/of
Diensten, het gebruik en de exploitatie ervan door de Euroclear
Groep, haar personeel, leveranciers, klanten en cliënten niet op
oneigenlijke wijze wordt ontleend aan enig intellectueel eigendom
of handelsgeheim of anderszins onderworpen is aan of inbreuk
maakt op enig intellectueel eigendom, handelsgeheim of andere
belangen, al dan niet van het bedrijf, van een individu of entiteit,
en dat (ii) alle geleverde software die is geïntegreerd in de
Goederen en/of Diensten (en de media waarop deze wordt
geleverd) vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden,
tijdsloten of tijdbommen of andere zaken die vergelijkbaar zijn met
het voorgaande.
7.3 De Provider zal voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en
voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, antiomkopingswetten) en erop toezien dat hij en zijn personeel,
agenten of onderaannemers voldoen aan alle relevante Euroclearregels en -processen die van toepassing zijn op de prestaties van de
Provider en die van tijd tot tijd zullen worden gecommuniceerd aan
de Provider, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
Professionele Gedragscode voor Leveranciers die is gepubliceerd
op de website https://www.euroclear.com/supplierinfo (of een
andere website die van tijd tot tijd beschikbaar wordt gesteld aan
de Provider) of wordt verstrekt door middel van een papieren kopie
indien de Provider hierom verzoekt.
8. Prijs en betaling.
De prijs van de Goederen en/of Diensten wordt vermeld in de
Kooporder en is inclusief alle taksen, kosten en heffingen,
uitgezonderd btw. Die zal afzonderlijk worden aangeduid op de
factuur, indien van toepassing. Meer in het bijzonder zijn de
reiskosten inbegrepen in de prijs, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen tussen de partijen en op voorwaarde dat
Euroclear de gewone, noodzakelijke en redelijke kosten, gemaakt
tijdens de reis in het kader van de uitvoering van deze
overeenkomst, zal vergoeden aan de Provider en op voorwaarde
dat deze kosten worden doorgerekend aan Euroclear zonder
opslag, dat ze vermeld zijn op de factuur van de Provider en dat ze
worden gestaafd met originele ontvangstbewijzen. Prijzen zullen

vaststaan en zullen niet kunnen worden gewijzigd of aangepast
door de Provider zonder het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van
Euroclear. Elke factuur bevat (i) het nummer en de datum van de
Kooporder, (ii) het facturatieadres, (iii) het leveringsadres, (iv) de
betalingsvoorwaarden, (v) de beschrijving van de Goederen en/of
Diensten, (vi) de vereiste leveringsdatum. Facturen ontvangen door
Euroclear die niet voldoen aan bovenstaande vereisten zullen
worden teruggezonden voor heruitgave. Tenzij anders vermeld in
de Kooporder, wordt de betaling uitgevoerd binnen zestig (60)
dagen na ontvangst van een conforme factuur en op voorwaarde
dat de Goederen en/of Diensten correct zijn geleverd en aanvaard
door Euroclear. De Provider zal het recht hebben Euroclear interest
aan te rekenen voor laattijdige betaling van niet-betwiste bedragen
tegen de Euribor rente van dat moment om 11u00 CET plus 2%,
maar in geen geval meer dan de hoogste rente toegestaan bij wet,
en berekend vanaf de vervaldag tot de datum van de werkelijke
betaling.
9. Vertrouwelijkheid en Intellectueel Eigendom.
9.1 De Provider zal toezien op de vertrouwelijke behandeling van
alle informatie die hij verkreeg van of creëerde voor de Euroclear
Groep naar aanleiding van een Kooporder of aanbesteding of die hij
op een andere manier verkreeg door de levering van Goederen en/of
de uitvoering van de Diensten. Bovendien zal hij ervoor zorgen dat
zijn personeel, agenten of onderaannemers hetzelfde zullen doen.
De Provider zal dergelijke informatie niet bekendmaken aan derde
partijen (met uitzondering van zijn eigen personeel, agenten of
onderaannemers die de inhoud strikt genomen moeten kennen met
het oog op de uitvoering van de Kooporder en op voorwaarde dat
dergelijke derde partijen bewust werden gemaakt van het
vertrouwelijke karakter van de informatie en zijn onderworpen aan
vertrouwelijkheidsverplichtingen die minstens even beperkend zijn
als die welke in dit document worden uiteengezet). De bepalingen
van dit Artikel zullen niet van toepassing zijn op informatie waarvan
de Provider kan bewijzen dat (i) die rechtmatig in het bezit was van
de Provider vóór de datum van de aanvraag tot offerte of de
Kooporder, of (ii) die algemeen bekend is of dat wordt (behalve
indien
dit
gebeurt
door
een
inbreuk
op
deze
vertrouwelijkheidsverplichtingen)
of,
(iii)
die
wordt
gecommuniceerd aan de Provider door een derde partij die
rechtmatig in bezit is van dergelijke informatie en die het recht heeft
deze informatie bekend te maken. De verplichtingen uit hoofde van
dit Artikel 9 blijven gelden totdat de informatie openbaar wordt
gemaakt zonder dat er sprake is van een inbreuk op dit Artikel.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de toepasselijke
Kooporder, gaat de Provider ermee akkoord om het volledige recht,
eigendom en belang in en op alle intellectuele eigendomsrechten die
door de Provider, zijn werknemers of onderaannemers in het kader
van de uitvoering van een Kooporder zijn gecreëerd, en waarop al
dan niet een patent of copyright kan worden genomen (met inbegrip
van de morele rechten voor zover wettelijk toegestaan), over te
dragen aan de Euroclear Groep, en draagt hij deze hierbij over, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten
in specificaties, formules, tekeningen, plannen, ontwerpen, foto's,
monsters, verslagen, documentatie, programmamateriaal, studies,
modellen, software (met inbegrip van de broncode), codering,
databanken, al dan niet volledig.
10. Bescherming Persoonsgegevens.
Gedurende de looptijd en in het kader van de activiteiten die
hieronder worden overwogen, kan elke partij optreden als
gegevensbeheerder voor de verwerking van (i) de elementaire
professionele contactgegevens van de werknemers en aannemers
van de andere partij die zij behandelt in het kader van de activiteiten
die hieronder worden overwogen, uitsluitend met het oog op
contractonderhandeling, contractbeheer en klantenrelatiebeheer en
(ii) de noodzakelijke persoonsgegevens, met als enig doel de
naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkende
partij is onderworpen. De partijen erkennen dat, met betrekking tot
de hierboven vermelde verwerking van persoonsgegevens, elke
partij vrij zal zijn om het rechtmatige doel en de middelen van een
dergelijke verwerking te bepalen en dus zal optreden als een
afzonderlijke gegevensbeheerder. In geen geval zal dit Artikel 10
(bescherming persoonsgegevens) impliceren dat de Partijen als
medegegevensbeheerders kunnen worden beschouwd. Mochten de
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partijen ooit voorzien andere persoonsgegevens te verwerken dan
die welke zijn beschreven in dit Artikel 10 (bescherming
persoonsgegevens), dan zullen de partijen een afzonderlijke Data
Processing Agreement (DPA, overeenkomst voor de verwerking van
persoonsgegevens) voor een dergelijke verwerking moeten sluiten.
11. Schadeloosstelling & beperking van aansprakelijkheid.
De Provider zal de Euroclear Groep volledig vrijwaren van schade,
aansprakelijkheden, claims, kosten en uitgaven die werden
toegekend aan of opgelopen of betaald door de Euroclear Groep
(“Verliezen”) als gevolg van of in verband met een directe of
indirecte schending van deze voorwaarden of nalatige prestaties of
onderbrekingen of vertragingen in de prestaties door de Provider.
De Provider zal voldoende verzekerd blijven om zijn bovenstaande
verplichtingen en aansprakelijkheden te dekken. In de mate
toegestaan bij wet zal Euroclear niet aansprakelijk zijn ten opzichte
van de Provider voor onrechtstreekse, speciale, incidentele,
punitieve of gevolgschade. De aansprakelijkheid van Euroclear
voortvloeiend uit een Kooporder zal in geen geval het bedrag
overschrijden dat Euroclear moet betalen volgens die Kooporder.
12. Annulering.
12.1. Elke partij kan een Kooporder onmiddellijk annuleren indien
de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op één van deze
algemene voorwaarden of de voorwaarden van de Kooporder en, als
deze inbreuk herstelbaar is, indien deze inbreuk niet binnen vijftien
(15) dagen na de schriftelijke kennisgeving is verholpen.
12.2. Tenzij anders bepaald in de Kooporder kan Euroclear een
Kooporder altijd zonder reden geheel of gedeeltelijk annuleren door
de Provider hiervan dertig (30) dagen op voorhand schriftelijk op de
hoogte te stellen.
12.3. In geval van beëindiging op grond van bovenstaand Artikel
12.2, en alleen met betrekking tot de levering van Diensten, zal
Euroclear aan de Provider een eerlijke en redelijke vergoeding
betalen voor aangevatte werkzaamheden op het moment van
annulering (maar exclusief verlies van geanticipeerde winst of
eventuele gevolgschade) en zal de Provider de betreffende voltooide
of in uitvoering zijnde Goederen en/of Diensten leveren.
12.4. De annulering van een Kooporder heeft geen invloed op de
rechten, plichten en rechtsmiddelen van Euroclear en de Provider
die vóór de datum van de annulering zijn opgebouwd.
13. Rechtsmiddelen.
Onverminderd de andere rechten of rechtsmiddelen waarover
Euroclear beschikt, als Goederen en/of Diensten niet worden
geleverd in overeenstemming met de vereisten, of als de Provider
niet voldoet aan deze algemene voorwaarden of de voorwaarden van
de Kooporder, zal Euroclear het recht hebben een of meer van de
volgende rechtsmiddelen te gebruiken naar eigen goeddunken: (i) de
Kooporder annuleren; (ii) de Goederen en/of Diensten (volledig of
gedeeltelijk) afkeuren en terugsturen naar de Provider op diens
risico en kosten, waarbij de Goederen en/of Diensten die worden
teruggestuurd onmiddellijk volledig zullen worden terugbetaald
door de Provider; (iii) de Provider de mogelijkheid geven op diens
kosten enig defect aan de Goederen en/of Diensten te herstellen of
de vervanging van de Goederen en/of Diensten te voorzien en
andere handelingen te verrichten die nodig zijn om ervoor te zorgen
dat wordt voldaan aan de voorwaarden van de Kooporder binnen het
tijdsbestek dat door Euroclear moet worden bepaald; (iv) het nodige
werk om de Goederen en/of Diensten in regel te brengen met de
Kooporder uitvoeren of laten uitvoeren door een derde partij op
risico en kosten van de Provider; en (v) een schadevergoeding eisen
voor schade die werd opgelopen door de inbreuk van de Provider op
de vereisten van de Kooporder, of de niet-naleving ervan.
14. Overmacht.
Partijen die hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
niet nakomen, zullen niet aansprakelijk worden gesteld indien dit
het resultaat is van omstandigheden waarover die partijen
redelijkerwijs geen controle hebben (met inbegrip van maar niet
beperkt tot een handeling van God, terroristische aanslagen,
elektriciteitspannes, overstromingen, blikseminslagen, brand,
stakingen die redelijkerwijs niet konden worden voorkomen door de
relevante partij, een handeling of verzuim van de overheid, lokale of
districtsautoriteiten, openbare telecomoperatoren en andere

bevoegde autoriteiten, oorlog, militaire operaties of oproer), op
voorwaarde dat de andere partij schriftelijk op de hoogte wordt
gebracht van deze omstandigheden door de getroffen partij zodra
deze er zich bewust van wordt en dat de getroffen partij alles in het
werk stelt dergelijke oorzaak te voorkomen, vermijden, verhelpen of
verzachten. In geval van overmacht die de Provider treft, heeft
Euroclear het recht de datum van levering of betaling uit te stellen
of de Kooporder te annuleren of het volume van de bestelde
Goederen of Diensten te verminderen.
15. Onderaanneming en overdracht.
De Provider zal geen van zijn prestaties onder een Kooporder
uitbesteden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Euroclear. De Provider blijft in elk geval volledig verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de prestaties van zijn onderaannemers. Geen
partij kan een Kooporder of de daaraan verbonden rechten of
verplichtingen overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de andere partij, op voorwaarde echter dat
Euroclear het recht zal hebben een Kooporder of een daaraan
verbonden recht of verplichting over te dragen aan een andere
entiteit van de Euroclear Groep.
16. Onafhankelijke aannemer.
16.1 De relatie van de Provider met Euroclear is die van zelfstandig
aannemer. In het bijzonder is de Provider als enige verantwoordelijk
voor de handelingen van zijn werknemer of aannemer ("Personeel")
en is hij als enige verantwoordelijk voor de betaling van eventuele
sociale lasten, vergoedingen, geldende lonen onder het toepasselijke
recht, eventuele bedragen die verschuldigd zijn aan het Personeel
van de Provider en eventuele andere arbeidskosten.
16.2 Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd alsof
de Euroclear Groep de bevoegdheid krijgt om het gezag van
werkgever uit te oefenen op de werknemers van de Provider.
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende
de tijdelijke arbeid en het ter beschikking stellen van werknemers en
eventuele vervangende wetgeving of gelijkwaardige wetgeving van
enig ander toepasselijk rechtsgebied, en voor zover van toepassing,
is het recht van Euroclear om instructies te geven aan een aannemer
als volgt beperkt:
(i) instructies voor het nakomen van verplichtingen die door de wet
zijn opgelegd aan een entiteit van de Euroclear Groep om te voldoen
aan het welzijn op de werkplek;
(ii) de volgende instructies van Euroclear of van een entiteit van de
Euroclear Groep met betrekking tot de uitvoering van de Diensten
ter uitvoering van deze algemene voorwaarden:
a. Instructies betreffende de normale openingsuren van het
kantoor van Euroclear, met inbegrip van het begin en het einde van
de werktijd en de pauzes;
b. Instructies betreffende de toegang tot de gebouwen en
faciliteiten van Euroclear (zoals registratie door middel van badges);
c. Instructies betreffende het correcte technische gebruik van het
materiaal van Euroclear, met inbegrip van de nodige en Euroclearspecifieke opleidingen om te voldoen aan de uitvoering van de
Diensten;
d. Instructies betreffende het correcte technische gebruik van de
infrastructuur en/of processen, met inbegrip van de nodige en
Euroclear-specifieke opleidingen om te voldoen aan de uitvoering
van de Diensten (o.a. processen op het gebied van
projectmanagement, naleving van beveiligingsmaatregelen);
e. Instructies betreffende de coördinatie van de Diensten met de
wetten, voorschriften, normen, beleidslijnen en procedures die van
toepassing zijn op Euroclear (zoals het invullen van tijdschema’s in
de systemen van Euroclear als basis voor de facturering en betaling
van de Diensten);
f. Instructies betreffende de planning, tijdschema's en termijnen
voor de uitvoering van de Diensten.
De partijen komen overeen dat de in dit artikel genoemde instructies
geenszins afbreuk doen aan het gezag van de werkgever van de
Provider of van zijn onderaannemers.
16.3 De Provider zal alle relevante immigratiewetten met betrekking
tot zijn personeel naleven. Meer in het bijzonder erkent de Provider
dat hij als enige verantwoordelijk is voor de beoordeling of de
LIMOSA-verklaring al dan niet verplicht is voor het personeel van
de Provider. Informatie is beschikbaar op www://Limosa.be. De
Provider erkent en gaat ermee akkoord dat de levering van de
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Diensten niet kan starten en dat Euroclear het recht heeft om de
aanvang te weigeren totdat de Provider Euroclear heeft voorzien
van:
(i) een kopie van het certificaat dat door de Belgische sociale
zekerheidsinstanties is afgegeven en waaruit blijkt dat de LIMOSAverklaring, indien verplicht, voor elk personeelslid van de Provider
naar behoren is ingediend overeenkomstig titel IV, hoofdstuk 8, van
de programmawet (I) van 26 december 2006, samen met de
uitvoeringsvoorschriften ervan, of
ii) een naar behoren ingevuld uitzonderingsformulier, ondertekend
door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Provider
(beschikbaar op de website van Euroclear
https://euroclear.Providerdocs.com, of verstrekt in papieren vorm op
verzoek van de Provider).
De Provider zorgt ervoor dat elk personeelslid van de Provider op de
aanvangsdatum van de uitvoering van de Diensten door het
personeel van de aannemer een kopie van (i) of (ii) (al naar gelang
het geval) aan de veiligheidsbalie van Euroclear voorlegt.
17. Publiciteit.
De Provider zal de naam, het handelsmerk, de domeinnaam, het
logo of het apparaat (in elk geval al dan niet geregistreerd) van een
van de entiteiten van de Euroclear Groep niet verstrekken als
referentie of een van deze gebruiken in reclame-, promotie- of
marketingmateriaal zonder de
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van Euroclear.
18. Varia.
18.1. In het geval van een wijziging van de Goederen en/of Diensten
door een Provider waardoor Euroclear (of een Dochteronderneming)
niet langer voldoet aan de toepasselijke wet- of regelgeving of in het
geval van een wijziging van de wet- of regelgeving die van
toepassing is op Euroclear (of een Dochteronderneming) met
gevolgen voor de relatie met de Provider, de Goederen en/of
Diensten of deze algemene voorwaarden, zal de Provider alle
redelijke inspanningen leveren en te goeder trouw samenwerken met
Euroclear om de Goederen en/of Diensten aan te passen of om de
nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het
voortgezette gebruik door Euroclear van de Goederen en/of
Diensten in overeenstemming blijft met deze wet- en regelgeving.
18.2. Indien een partij een bepaling van een Kooporder niet of
laattijdig oplegt of gedeeltelijk oplegt, zal dat niet worden
beschouwd als afstand van de daaraan verbonden rechten.
Wijzigingen, aanpassingen of uitbreidingen van deze algemene
voorwaarden of een Kooporder zullen niet in aanmerking worden
genomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en
ondertekend door de partijen. Indien een hierin beschreven bepaling
geheel of gedeeltelijk onwettig of ongeldig wordt bevonden door
een bevoegde rechtbank, zal die als scheidbaar worden beschouwd
en de andere bepalingen zullen volledig van kracht blijven.
19. Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechtsgebieden.
Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 zal niet van toepassing zijn op
de aankoop van Goederen en/of Diensten krachtens een Kooporder.
Het opstellen, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid
en alle aspecten van een Kooporder zijn onderworpen aan de wetten
van het land waarin de entiteit van de Euroclear Groep die de
relevante Kooporder heeft uitgegeven, gevestigd is. Alle geschillen,
verschillen, interpretaties of vragen die rijzen tussen de partijen met
betrekking tot een Kooporder of deze algemene voorwaarden in
relatie tot een Kooporder zullen worden beslecht door de bevoegde
rechtbanken van het land dat het dichtst gelegen is bij de
maatschappelijke zetel van de relevante entiteit van de Euroclear
Groep.

