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VERKOOPVOORWAARDEN DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN UITSLUITENDE EN BEPERKENDE 
BEPALINGEN 
1.  DEFINITIES 
“KOPER” de perso(o)n(en), eenheid of onderneming die voornemens is Goederen te kopen van de 
LEVERANCIER; 
“Voorwaarden” deze voorwaarden voor de levering van Goederen; 
“Overeenkomst” een overeenkomst tussen KOPER en LEVERANCIER voor de levering van Goederen, waaron- 
der mede begrepen, maar niet beperkt tot, afroepovereenkomsten met een bepaalde termijn  of 
eenmalige orders, die zal bestaan uit deze Voorwaarden en de Order; 
“Goederen” door LEVERANCIER te leveren goederen van enigerlei aard; 
“Order” de opdracht van KOPER tot levering van de Goederen (of de aanvaarding van KOPER van het 
aanbod van LEVERANCIER tot levering daarvan), waaronder mede begrepen eventuele technische 
specificaties of andere leveringseisen; 
“Prijs” de Prijs van de Goederen zoals bepaald in de Overeenkomst of anderszins schriftelijk 
overeengekomen; 
“LEVERANCIER” Ingredion Germany GmbH (waaronder mede begrepen zijn opvolgers en verkrijgers) 
2 BESTELLEN, BESCHIKBAARHEID VAN GOEDEREN, WIJZIGING EN ANNULERING VAN   ORDERS 
2.1 LEVERANCIER zal de Goederen verkopen en KOPER zal ze kopen overeenkomstig deze Voorwaarden. 
2.2 Deze Overeenkomst wordt slechts dan van kracht, nadat LEVERANCIER zijn aanvaarding 

bevestigd heeft (schriftelijk dan wel door aanvang van de werkzaamheden conform de Order). Enige 
orderontvangstbevstiging van LEVERANCIER betekent niet dat LEVERANCIER de Order aanvaardt, noch 
is dit een bevestiging van verkoop door LEVERANCIER. LEVERANCIER behoudt zich het recht voor om op 
elk moment na ontvangst van de Order, de Order (geheel of gedeeltelijk) te aanvaarden, te weigeren of te 
annuleren om welke reden dan ook. LEVERANCIER zal de KOPER hiervan op de hoogte brengen. 
LEVERANCIER kan ook bijkomende verificaties of informatie eisen alvorens een Order definitief te 
aanvaarden. LEVERANCIER wijst alle voorwaarden van KOPER (voor dan wel na bevestiging of aanvaarding 
van LEVERANCIER aangegeven) van de hand. Een verzoek van KOPER tot levering of aanvaarding van de 
geleverde Goederen door KOPER wordt geacht de volledige aanvaarding van deze Voorwaarden in te 
houden, ongeacht door KOPER aangegeven voorwaarden of andere handelingen van KOPER. 
2.3 De omschrijvingen en specificaties in brochures of ander voorlichtingsmateriaal dienen slechts ter alge- 
mene informatie en maken geen deel uit van de Overeenkomst. Alle prijsopgaven van LEVERANCIER worden 
geheel vrijblijvend gedaan en vormen geen verkoopaanbieding. 
2.4 Bevestiging van de order is afhankelijk van het beschikbaar zijn of komen van de Goederen. Indien er 
geen Goederen beschikbaar zijn voor levering op de verwachte leverdatum, dan behoudt LEVERANCIER zich 
het recht voor de levering uit te stellen, behoudens het recht tot annulering van KOPER conform lid  3.1. 
2.5 Indien KOPER verzoekt om wijziging of annulering van de order van KOPER en dit door LEVERANCIER 
naar eigen goeddunken aanvaard wordt, dan is LEVERANCIER gerechtigd een toeslag te heffen voor verlies, 
kosten en onkosten die voor LEVERANCIER ontstaan als direct gevolg van de wijziging of annulering en 
KOPER zal verplicht zijn tot betaling daarvan. 
3 LEVERING 
3.1 De in de Overeenkomst vermelde leverdata zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien 
LEVERANCIER niet op de verwachte leverdatum levert (om andere dan de in lid 3.3 en 3.4 vermelde redenen), 
zal KOPER uitsluitend dan gerechtigd zijn tot het eisen van schadevergoeding, indien de Goederen 28 dagen 
na schriftelijke ingebrekestelling van LEVERANCIER door KOPER op af na de verwachte leverdatum nog niet 
geleverd zijn. Indien de Overeenkomst afgesloten is voor meer dan één order, dan vormt te late levering 
geen reden voor beëindiging van de volledige Overeenkomst. 
3.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door LEVERANCIER, zal levering van de Goederen plaatsvin- 
den op het in de Overeenkomst bepaalde afleverpunt. 
3.3 Onverminderd de overige rechten of verhaalmogelijkheden is het LEVERANCIER toegestaan alle leverin- 
gen onder deze of andere Overeenkomsten tussen LEVERANCIER en KOPER op te schorten, indien (a) een 
betaling onder deze of een andere Overeenkomst niet tijdig geschiedt; of (b) zich een in lid 9.2 vermelde 
gebeurtenis voordoet, totdat LEVERANCIER de achterstallige betaling(en) ontvangt of ervan overtuigd is dat 
hij die zal ontvangen casu quo dat hij betaling zal ontvangen voor openstaande of toekomstige orders. 
3.4 Het is LEVERANCIER toegestaan, zonder verplichting aan KOPER, een levering op te schorten of een or- 
der te annuleren, indien LEVERANCIER redelijkerwijs van mening is dat de levering niet in overeenstemming 
zou zijn met het arbo- of milieubeleid van LEVERANCIER of de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
3.5 KOPER zal aan LEVERANCIER alle kosten vergoeden die ontstaan door het niet in ontvangst nemen door  
KOPER van de Goederen bij levering of het niet leveren van de Goederen door LEVERANCIER conform lid 3.4, 
waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten van retourzending, overliggeld, opslag, nieuwe 
levering of afvoer. 
4 PRIJS 
De prijs voor de Goederen is de prijs die geldt op de verzenddatum. De Prijs is exclusief BTW, 
energiebelastingen en andere belastingen tegen het geldende tarief en enige andere accijnzen en heffingen - 
die alle door de KOPER verschuldigd zijn bovenop de Prijs. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de 
geldende wisselkoersen, vracht- en douanetarieven, kosten van grondstoffen en andere kosten en onkosten 
op de ten tijde van de prijsopgave, bevestiging of het betreffende prijsoverzicht. LEVERANCIER behoudt zich 
het recht op prijswijzigingen voor - die door de KOPER verschuldigd zijn (zelfs indien er een bevestiging van 
de Order is geweest), indien de kosten van een of meer van deze factoren stijgen, met inbegrip van: enige 
wisselkoersschommelingen die van toepassing zijn op de levering van de Goederen of op de materialen die 
gebruikt worden om de Goederen te vervaardigen; enige nieuwe of hogere kosten van vrachtprijzen, 
transportkosten, douanerechten, tarieven, licentievergoedingen of andere heffingen, belastingen en/of 
grondstofkosten; stijging van de kosten van productie en/of levering als gevolg van aangenomen wetgeving 
of uitgevaardigde regelgeving, of andere overheidslasten; enige materiële stijging van de productiekosten 
van de Goederen (of de materialen die daarin worden gebruikt) . 
5 BETALING 
5.1 Betaling dient nettocontant of op een andere gegarandeerde betaalwijze te geschieden binnen 30 dagen 
na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst. Tijdige betaling is van 
het grootste belang. 
5.2 LEVERANCIER is gerechtigd, maar niet verplicht om KOPER een onmiddellijk opeisbare rente in rekening 
te brengen over achterstallige bedragen vanaf de vervaldag tot aan de datum van betaling, zowel voor als 
na een gerechtelijke uitspraak, gelijk aan de geldende basisrente van de Europese Centrale Bank plus 4% op 
jaarbasis. Deze rente zal dagelijks oplopen en wordt maandelijks berekend. 
5.3 Verrekening van uitstaande betalingen aan LEVERANCIER door KOPER is niet toegestaan. 
5.4 Het is LEVERANCIER toegestaan een eis tot betaling van de Prijs van de Goederen in te stellen, ook 
wanneer het eigendom van de Goederen nog niet is overgegaan op de KOPER. 
6 OVERMACHT 
Het is LEVERANCIER toegestaan, zonder verplichting, orders of leveringen uit te stellen, te verkleinen 
of te annuleren bij belemmering, vertraging of beletsel van productie of levering van de goederen door 
omstandigheden die LEVERANCIER redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden, waaronder mede 
begrepen, maar niet beperkt tot, stakingen, slechte weersomstandigheden, ongevallen, tekorten aan of het 
niet verkrijgbaar zijn van grondstoffen en productiemiddelen, fabrieks- of machinestoringen, terrorisme, 
natuurrampen, brand, oorlog, nationale rampen, overstromingen, explosies, transportproblemen of gebrek 
aan transport of maatregelen of nalatigheid van overheidswege. 
7 GARANTIES 
7.1 Kwaliteit: bij normaal gebruik en opslag door KOPER of diens lasthebbers garandeert LEVERANCIER dat 
de Goederen bij levering in alle materiële opzichten zullen voldoen aan de overeengekomen specificatie of, 
bij gebrek daaraan, aan de specificatie van de Goederen van LEVERANCIER. Onder voorbehoud van lid 10 zal 
KOPER de Goederen bij ontvangst inspecteren en LEVERANCIER binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte 
stellen van eventuele gebreken die redelijkerwijs bij die inspectie geconstateerd hadden kunnen worden. 
KOPER dient LEVERANCIER binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na ontvangst, op de 
hoogte te stellen van niet zichtbare gebreken. In het laatstgenoemde geval zal KOPER het gebruik van de 
Goederen onmiddellijk staken en, overeenkomstig de instructies van LEVERANCIER, alle nog beschikbare 
Goederen en verpakkingen retour zenden. KOPER zal LEVERANCIER te allen tijde zijn volledige medewerking 
verlenen bij het onderzoek naar de klacht. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal LEVERANCIER alle 
afwijkende Goederen vervangen (of, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, de Prijs van de Goederen (of 
een redelijk gedeelte daarvan) terugbetalen) en alle redelijkerwijs gemaakte verzendkosten vergoeden. Deze 
garantie vormt de gehele aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor afwijkende Goederen. 
7.2 Aanbevelingen: het verstrekken van aanbevelingen of suggesties voor gebruik, toepassing, opslag, 
verwerking of afvoer van de goederen (voor dan wel na levering) in verkoop- of technische literatuur, in ant- 
woord op een vraag of op enigerlei andere wijze geschiedt ter goeder trouw, maar het al dan niet opvolgen 
daarvan wordt geheel aan het oordeel van KOPER overgelaten (indien nodig door middel van proefdraaien) 
en LEVERANCIER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke aanbevelingen of suggesties. LEVER- 
ANCIER wijst elke garantie voor de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de Goederen en alle 
stilzwijgende wettelijke bedingen of gewoonterecht aangaande kwaliteit, omschrijving of geschiktheid voor 
een bepaald doel (onder de wetgeving van elk willekeurig rechtsgebied) van de hand, behoudens voorzover 
uitsluiting van deze bedingen onwettig  is. 
8 BEËINDIGING 
Onverminderd de overige rechten en verhaalmogelijkheden is het LEVERANCIER toegestaan de Overeen- 
komst aan KOPER op te zeggen, indien KOPER zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt of 
indien zich een van de in lid 9.2 genoemde gebeurtenissen voordoet. De Prijs van de Goederen die op dat 
moment al geleverd maar nog niet betaald zijn, wordt onmiddellijk  opeisbaar. 
9 EIGENDOM EN RISICO 
9.1 Het eigendom van de Goederen gaat pas over op KOPER, nadat LEVERANCIER volledige betaling 

ontvangen heeft voor de Goederen en alle overige Goederen die LEVERANCIER aan KOPER geleverd heeft, 
waarvoor op dat moment de betaling opeisbaar is. Bij achterstallige betaling of indien zich een van de in  lid 
9.2 genoemde gebeurtenissen voordoet, is het LEVERANCIER toegestaan Goederen die niet doorverkocht (of 
doorverkocht onder voorbehoud van eigendom) zijn terug te halen of door te verkopen. Hiertoe mag LEVER- 
ANCIER het bedrijfsterrein van KOPER betreden. Het eigendom van Goederen in bewerking blijft berusten  bij 
LEVERANCIER, tenzij ze duurzaam samengevoegd zijn met andere Goederen of materialen. 
Tot de overdracht van eigendom van de Goederen zal KOPER optreden als vertrouwensman en bewaarnemer van 
de Goederen voor LEVERANCIER en zullen de Goederen afzonderlijk opgeslagen worden, gekenmerkt als zijnde 
van LEVERANCIER en verzekerd voor hun volledige vervangingswaarde.Het recht van KOPER op gebruik van de 
Goederen of doorverkoop daarvan aan zijn klanten komt te vervallen en eventuele aan LEVERANCIER 
verschuldigde bedragen onder de Overeenkomst worden direct opeisbaar, indien KOPER onder enige vorm van 
curatele, administratieve curatele of bewindvoering gesteld wordt (buiten rechte of anderszins); in geval van 
liquidatie (anders dan voor een bonafide en kredietwaardi- ge fusie of reorganisatie); faillissement; enigerlei 
akkoord met schuldeisers; een van voornoemde gevallen volgens overeenkomstig buitenlandse bedingen of 
procedures die op KOPER van toepassing zijn of indien KOPER voornemens is tot een van voornoemde gevallen 
of indien LEVERANCIER vermoedt dat een van voornoemde gevallen aanstaande is. 
9.2 Het volledige risico van de Goederen wordt overgedragen aan KOPER bij levering van de Goederen op 
het in de Overeenkomst vastgelegde afleverpunt. 
9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op en betreffende de Goederen en de productie, ontwikkeling of het 
ontstaan ervan (waaronder mede begrepen verbeteringen) berust en zal blijven berusten bij LEVERANCIER 
(ongeacht of KOPER daartoe opdracht gegeven heeft) en KOPER zal, op verzoek en voor rekening van LEVER- 
ANCIER, al het nodige doen en alle noodzakelijke documenten verstrekken om deze rechten op te eisen voor 
of over te dragen aan LEVERANCIER. 
9.4 KOPER zal geen vertrouwelijke informatie die aan LEVERANCIER toebehoort of waartoe LEVERANCIER 
rechtmatig toegang heeft (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, specificaties, formules, 
productieprocessen, knowhow of enigerlei technische of financiële informatie) verstrekken aan derden of 
dergelijke informatie aanwenden voor andere doeleinden dan die waarvoor LEVERANCIER schrifteli jk zijn 
uitdrukkelijke  toestemming  verleend heeft. 
9.5 Ter bescherming van de bedrijfseigen en vertrouwelijke aard van de Goederen van LEVERANCIER, zal 
KOPER zich onthouden van het (1) analyseren of laten analyseren van een monster of de geleverde Goederen 
(behoudens voorzover dit redelijkerwijs vereist is om veiligheidsredenen) en van het (ii) reproduceren of  
laten reproduceren van de Goederen. 
10 KENNISGEVING VAN NIET-LEVERING 
10.1 KOPER zal de transporteur en LEVERANCIER schriftelijk binnen de volgende termijnen op de hoogte 
stellen (anders dan door de handtekening van een bevoegd persoon op de vrachtbrief van de transporteur 
of de afleverbon): 
10.1.1 bij verlies uit een verpakte of onverpakte zending of bij beschadiging of niet-levering van een deel van 
de zending of deelzending of bij over- of onderlevering binnen 3 werkdagen na aflevering van de zending 
of deelzending, gevolgd door een schriftelijke, gespecificeerde vordering binnen 7 werkdagen na levering 
(onder werkdag wordt verstaan elke dag, anders dan een zaterdag, zondag of officiële feestdag in het land 
van bestemming van de Goederen); en 
10.1.2 bij niet-levering van een complete zending binnen 7 dagen na kennisgeving van verzending, gevolgd 
door een gespecificeerde vordering binnen 14 dagen na aanvang van het transport. 
10.1.3 In geval van zichtbare schade zal de KOPER bij elke gebeurtenis, ten tijde van levering, een schrifteli- 
jke opmerking maken op de delivery note an de LEVERANCIER. 
11. OVER- EN ONDERLEVERING 

De gewichtsopgave af fabriek bij de LEVERANCIER is bindend. Het gewicht of aantal van de levering mag 
10% naar boven of beneden afwijken van de order. KOPER is betaling verschuldigd voor het werkelijk gele- 
verde gewicht of aantal binnen deze tolerantie. Mits voldaan is aan lid 10.1.1, zal LEVERANCIER zo snel als 
praktisch mogelijk eventuele tekorten aanvullen of teveel geleverde Goederen afhalen, indien de afwijkingen 
buiten deze tolerantie vallen. Indien geen kennisgeving conform lid 10.1.1 gedaan wordt van een overlevering 
buiten deze tolerantie of bij gebruik van of handel in de Goederen, zal KOPER daarvoor betaling verschuldigd 
zijn tegen het in de Overeenkomst vastgelegde tarief. 
11 UITSLUITINGEN  en BEPERKINGEN 
11.1 De gehele aansprakelijkheid van LEVERANCIER aan KOPER voor een vordering of een reeks 
samenhangende vorderingen, ongeacht of deze ontstaan zijn op grond van contract, onrechtmatige hande- 
ling (inclusief nalatigheid zonder beperking), schending van wettelijke plichten, onware voorstelling (tenzij 
bedrieglijk), risicoaansprakelijkheid of anderszins, is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van 
de Goederen, waarop de vordering betrekking heeft, vermeerderd met de factuurwaarde van eventuele an- 
dere Goederen waarop de vordering betrekking heeft, die door KOPER gekocht en betaald zijn in een periode 
van 90 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de ontvangst van de vordering door LEVERANCIER, te allen tijde 
exclusief BTW (of overeenkomstige omzetbelasting) en alle bijbehorende transportkosten en heffingen. 
11.2 LEVERANCIER kan in geen geval door KOPER aansprakelijk gesteld worden voor derving van winst, 
marge, contract, handel, goodwill of enigerlei indirecte of gevolgschade, voortvloeiende uit of ontstaan in 
verband met de Overeenkomst. 
11.3 Dit lid zal op generlei wijze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor (i) 
fraude of (ii) grove nalatigheid of (iii) dood of persoonlijk letsel in verband met de levering van de Goederen 
en voortvloeiend uit nalatigheid van LEVERANCIER inhouden. 
12 ALGEMENE BEPALINGEN 
12.1 De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen beide partijen en KOPER is uitsluitend 
afgegaan op de uiteenzettingen en garanties zoals uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst. 
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de eventuele aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor bedrieglijke 
voorstelling. 
12.2 Indien LEVERANCIER in bepaalde gevallen afziet van, uitstel verleent voor of wacht met het doen gelden 
van zijn rechten, wordt dit niet geacht een volledige verklaring van afstand van enigerlei rechten te  zijn. 
12.3 Deze Overeenkomst wordt afgesloten tussen KOPER en LEVERANCIER persoonlijk en geen van beide 
partijen zal enigerlei rechten en voordelen hieronder toekennen of overdragen aan derden zonder voorafga- 
ande schriftelijke toestemming (welke niet zonder reden geweigerd of vertraagd mag worden) van de andere 
partij, mits het LEVERANCIER is toegestaan (zonder dat toestemming vereist is) (i) de rechten en voordelen 
onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te kennen of over te dragen aan een dochteronderne- 
ming, holdingmaatschappij of dochteronderneming van die holdingmaatschappij (allen zoals bepaald in de 
Companies Act 2006 (zoals laatstelijk gewijzigd, aangevuld of vervangen)) van LEVERANCIER en (ii) zijn 
rechten op het innen van schulden of uitstaande vorderingen onder de Overeenkomst toe te kennen of over 
te dragen aan derden. 
12.4 Wijziging, afwijking of een afstandsverklaring van deze Overeenkomst of enige bepaling hierin is 
uitsluitend rechtsgeldig, indien schriftelijk overeengekomen door bevoegde vertegenwoordigers van beide 
partijen. 
12.5 Indien enigerlei bepaling in deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze bepa- 
ling voorzover ongeldig of niet-afdwingbaar scheidbaar geacht en laat dit de rechtsgeldigheid van de overige 
bepalingen in deze Overeenkomst onverlet. 
13 EXPORTCONTROLE EN GECONTROLEERD GEBRUIK 
13.1 KOPER zal bij levering, import of export van de Goederen niet handelen in strijd met (a) strafmaatrege- 
len van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Naties, de Europese Gemeenschap of anderszins of (b) andere 
van toepassing zijnde export- of importbeperkingen. 
13.2 De Goederen mogen op generlei wijze gebruikt, afgevoerd of verkocht worden voor werkelijk of verme- 
end gebruik in verband met (a) chemische, biologische of kernwapens of overbrengingsmiddelen daarvoor  
of (b)voorlopers van verboden of gecontroleerde stoffen. 
13.3 Leverings- of andere regelingen die LEVERANCIER aanvaardt of verplicht is op zich te nemen en die 
verdergaan dan levering op het afleverpunt volgens de overeengekomen INCOTERM, zal LEVERANCIER 
uitvoeren namens KOPER en alle daaruit voortvloeiende heffingen, toeslagen of onkosten zijn voor rekening 
van KOPER. Het is toegestaan Goederen die niet door KOPER of de transporteur van KOPER in ontvangst 
genomen worden, op te slaan voor risico en rekening van KOPER. 
13.4 KOPER zal LEVERANCIER schadeloos stellen voor alle bijkomende kosten of onkosten als gevolg van 
vertraging of tekortschieten van KOPER in het nakomen van zijn exportverplichtingen. 
13.5 Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen uit 
1980 (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing, maar de Incoterms (internationale regels ter verklaring 
van de meest gebruikte termen in het internationale handelsverkeer) zijn wel van toepassing, voorzover zij 
niet in tegenspraak zijn met de bepalingen van de Voorwaarden. 
13.6 KOPER zal LEVERANCIER op de hoogte stellen van eventuele bijzondere eisen voor import van de 
Goederen in het land van bestemming. 
14.7. De Koper garandeert dat zij niet op de lijst staat van door de „US Office of Foreign Affairs“ aangemerkte  
„Specially Designated Nationals“ (lijst van staatsburgers met bijzondere vermelding) of „Blocked Persons“ 
(geblokkeerde personen) en dat zij geen goederen zal omleiden in strijd met Amerikaanse wet- en regelge- 
ving op het gebied van exportcontrole. 
14 VERPLICHTINGEN VAN KOPER 
14.1 KOPER zal geen handelsmerken of handelsnamen van LEVERANCIER gebruiken bij de doorverkoop van 
de Goederen.  15.2 KOPER zal LEVERANCIER vrijwaren tegen vorderingen van derden, verliezen, kosten 
en onkosten (daaronder mede begrepen juridische kosten) die ontstaan voor LEVERANCIER in verband met 
de Goederen, direct of indirect voortvloeiend uit handelingen of nalatigheid van KOPER, zijn werknemers of 
lasthebbers. 16 TOEPASSELIJK RECHT 
Deze overeenkomst is onderworpen aan en dient te worden geïnterpreteerd naar Engels recht. KOPER 
verklaart (a) dat hij de exclusieve bevoegdheid van het Engelse gerecht aanvaardt en (b) dat LEVERANCIER 
gerechtigd is zich op de niet-exclusieve bevoegdheid van het Engelse gerecht te beroepen. 


