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Algemene verkoopvoorwaarden 

BASF SE 

 
1. Geldigheidsgebied 

Alle leveringen en daarmee in verband staande diensten 
worden uitsluitend uitgevoerd op basis van deze 
verkoopvoorwaarden. Verwijzingen door de koper naar zijn 
inkoopvoorwaarden worden bij deze weersproken. Deze 
verkoopvoorwaarden gelden eveneens voor alle 
toekomstige transacties. Afwijkingen hiervan dienen 
expliciet schriftelijk te worden aanvaard door BASF SE 
(nader te noemen: “BASF”).  

 
2. Offerte en aanvaarding 

Door BASF gemaakte offertes zijn niet verplichtend, maar 
moeten beschouwd worden als een verzoek aan de koper 
om BASF een koopaanbod te doen. Het contract komt tot 
stand door de bestelling van de koper (offerte) en de 
aanvaarding daarvan door de verkoper. Indien deze afwijkt 
van de bestelling, dan geldt dit als nieuwe vrijblijvende 
offerte van BASF.  
 
3. Producteigenschappen, stalen en monsters, garantie 
3.1 

Tenzij anders overeengekomen blijken de eigenschappen 
van het product uitsluitend uit de productspecificaties van 
BASF. 
Geïdentificeerd gebruik onder de European Chemicals 
Regulation REACH relevant voor de producten biedt geen 
overeenkomst op de overeengekomen contractuele kwaliteit 
van de producten, noch op het toegewezen gebruik onder 
dit contract. 
3.2 

Eigenschappen van stalen en monsters zijn slechts bindend 
indien zij uitdrukkelijk als producteigenschap werden 
overeengekomen. 
3.3 

Gegevens inzake eigenschappen en houdbaarheid alsook 
andere gegevens gelden slechts als garantie als zij als 
zodanig worden overeengekomen en aangeduid. 
 
4. Advies 

Als BASF adviseert, gebeurt dit naar beste weten. 
Gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het 
gebruik van het product ontheffen de koper niet van eigen 
controles en proeven. 
 
5. Prijzen 

Mocht BASF zijn prijzen of betalingscondities wijzigen 
tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en 
de verzending, dan heeft BASF het recht de op de dag van 
verzending geldende prijzen of betalingscondities toe te 
passen. In geval van een prijsverhoging heeft de koper het 
recht om door middel van en mededeling aan BASF de 
overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na mededeling 
van de prijsverhoging. 
 
6. Leveringsvoorwaarden  

De levering vindt plaats volgens de handelsclausule 
overeengekomen in het leveringscontract en die 
overeenkomstig de bij totstandkoming geldende uitgave van 
INCOTERMS van toepassing is. 
 

7. Transportschade 

In geval van reclamaties over beschadigde goederen dient 
de koper zich binnen de daarvoor bestemde bijzondere 
termijnen schriftelijk tot het vervoersbedrijf te wenden met 
kopie aan BASF.  
 
8. Naleving van wettelijke bepalingen 

Als in het concrete geval niets anders werd 
overeengekomen, is de koper verantwoordelijk voor de 
naleving van wettelijke en ambtelijke voorschriften inzake 
invoer, transport, opslag en gebruik van het product. 
 
9. Betalingsverzuim  
9.1 

Het verschuldigd blijven van de koopprijs op de vervaldatum 
wordt als wezenlijke inbreuk op de verplichtingen uit de 
overeenkomst beschouwd. 
9.2 

Als de koper verzuimt te betalen, heeft BASF het recht om 
rente wegens te late betaling te berekenen: bij rekeningen in 
Euro ter hoogte van 9%-punten boven de door de Duitse 
Centrale Bank meegedeelde basisrentevoet, die aan het 
begin van het verzuim van toepassing is, en bij rekeningen 
in een andere munteenheid ter hoogte van 9%-punten 
boven de op genoemd tijdstip geldende discontovoet van de 
hoogste bank in het land van de munteenheid waarin de 
factuur is opgemaakt. 
 
10. Rechten van de koper bij gebreken 
10.1 

De koper dient BASF binnen 4 weken na ontvangst van de 
goederen in kennis te stellen van gebreken, die bij een 
gebruikelijke controle vast te stellen zijn. Andere gebreken 
moeten aan BASF binnen vier weken na ontdekking worden 
meegedeeld. De mededeling moet schriftelijk gebeuren, 
waarbij de hoedanigheid en de omvang van de gebreken 
nauwkeurig moeten worden beschreven. 
10.2 

Vertoont het product gebreken en heeft de koper dit aan  
BASF overeenkomstig cijfer 10.1 meegedeeld, heeft de 
koper aanspraak op de wettellijke rechten met volgende 
richtlijnen:  
a) BASF heeft eerst het recht naar eigen keuze het gebrek 

te verhelpen of aan de koper een product, dat vrij van 
gebreken is, te leveren (nakoming achteraf). 

b) BASF behoudt zich het recht voor om twee pogingen te 
ondernemen om achteraf alsnog aan zijn verplichtingen 
te voldoen. Mocht de nakoming achteraf mislukken of 
voor de koper onredelijk zijn, kan de koper ofwel van 
het contract afzien ofwel een vermindering van de 
koopprijs eisen. 

c) Voor het recht op schadeloosstelling en de vergoeding 
van tevergeefs gemaakte kosten in verband met een 
gebrek geldt cijfer 11. 

10.3 

Aanspraken van de koper wegens een gebrek verjaren na 
afloop van één jaar na levering van de goederen. 
In plaats van deze termijn van één jaar gelden in de 
volgende gevallen de wettelijke verjaringstermijnen: 
a) in het geval van aansprakelijkheid wegens opzet, 
b) in het geval van het arglistig verzwijgen van een gebrek, 
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c)  voor aanspraken tegen BASF wegens de gebrekkigheid 
van een product, als het overeenkomstig zijn 
gebruikelijke toepassingsmogelijkheid voor een 
bouwwerk werd gebruikt en diens gebrekkigheid heeft 
veroorzaakt, 

d)  voor aanspraken wegens schade, die voortvloeit uit de 
schending van het leven, het lichaam of de gezondheid 
en die gebaseerd is op een nalatig plichtsverzuim van 
BASF of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van 
een wettelijke vertegenwoordiger of van iemand die 
plaatsvervangend voor BASF aan diens verplichtingen 
voldoet, 

e)  voor aanspraken wegens een andere schade, die 
gebaseerd is op een grof nalatig plichtsverzuim van 
BASF of een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim 
van een wettelijke vertegenwoordiger of van iemand die 
plaatsvervangend voor BASF aan diens verplichtingen 
voldoet, en 

f)  in het geval van regres door de koper op grond van de 
voorschriften over de aankoop van verbruiksgoederen. 

 
11. Aansprakelijkheid 
11.1  

BASF is voor schade principieel aansprakelijk 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval van 
eenvoudig nalatig verzuim van wezenlijke contractuele 
verplichtingen is de aansprakelijkheid van BASF echter 
beperkt tot de vergoeding van typische, voorzienbare 
schade; in het geval van eenvoudig nalatig verzuim van niet 
wezenlijke contractuele verplichtingen is een 
aansprakelijkheid van BASF uitgesloten. De bovenstaande 
aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade, die 
voortvloeit uit de schending van het leven, het lichaam of de 
gezondheid. 
11.2  

BASF is niet aansprakelijk in geval van onmogelijkheid of 
vertraging in de prestatie van de wezenlijke contractuele 
verkoopverplichtingen, wanneer de onmogelijkheid of de 
vertraging het gevolg is van ordelijke naleving van wet- en 
regelgeving in verband met de European Chemicals 
Regulations REACH, welke is veroorzaakt door koper. 
 
12. Schuldverrekening 

De koper kan aanspraken van BASF slechts met 
onbestreden of door de rechtbank bij gewijsde vastgestelde 
tegenvorderingen verrekenen. 
 
13. Zekerheden 

Bij gegronde twijfel aan de solvabiliteit van de koper, vooral 
als koper in gebreke blijft met de betaling, kan BASF, 
behoudens verder reikende claims, eerder door hem 
verleende en tussen partijen overeengekomen 
betalingsvoorwaarden herroepen en volgende leveringen 
zullen plaatsvinden onder de voorwaarde dat toereikende 
zekerheden worden verstrekt. 
 
14. Eigendomsvoorbehoud 
14.1 Eigendomsvoorbehoud 

BASF houdt zich in ieder geval het eigendomsrecht op de 
geleverde goederen voor tot het moment van volledige 
betaling van de koopprijs. 

14.2 Verlengd eigendomsvoorbehoud 

In de situatie, dat de koper weliswaar de koopprijs heeft 
voldaan, maar er nog anders openstaande vorderingen in  
de zakelijke relatie met BASF bestaan, gaat de eigendom 
van de goederen pas over op de koper als ook deze 
vorderingen volledig door de koper zijn voldaan.  
14.3 Eigendomsvoorbehoud met verwerkings-clausule 

In het geval koper de door BASF geleverde goederen 
verwerkt, zal BASF aangemerkt worden als producent en 
zal BASF automatisch het volledige eigendomsrecht 
verkrijgen op de nieuw geproduceerde goederen 
14.4 Eigendomsvoorbehoud met combinatie- en 
vermengings-clausule 

In geval de door BASF geleverde goederen zijn 
gecombineerd (samengevoegd) of vermengd met 
materialen van koper, welke aangemerkt dienen te worden 
als hoofdzaak, wordt geacht te zijn overeengekomen dat 
koper het gezamenlijk eigendomsrecht overdraagt met 
betrekking tot de hoofdzaak aan BASF met berekening naar 
evenredigheid van de gefactureerde waarde van de 
geleverde goederen door BASF (of, wanneer de 
factuurwaarde niet kan worden vastgesteld de 
marktwaarde) ten opzichte van de factuurwaarde van de 
hoofdzaak. 
Koper houdt voor BASF alle volledige of gezamenlijk 
eigendomrecht die daaruit voortvloeien in bewaring, zonder 
BASF daarvoor kosten in rekening te brengen.  
14.5 Verlengd eigendomsvoorbehoud met algemene 
overdracht  
Koper mag de goederen verder verkopen, doch uitsluitend 
voor zover dat in het kader van de normale uitoefening van 
diens bedrijf is, mits de koper tijdig aan zijn verplichtingen 
voldoet in het kader van de zakelijke relatie met BASF. 
Koper draagt op moment dat de verkoopovereenkomst met 
BASF wordt gesloten aan BASF reeds all vorderingen en 
aanspraken in verband met de verkoop van de goederen, 
waarop het eigendomsrecht van BASF rust; wanneer BASF 
een gezamenlijk recht heeft verworven in geval van 
verwerking, combinatie en vermenging, dan zal zo´n 
overdracht van rechten aan BASF plaatsvinden naar 
evenredigheid, waarbij gekeken wordt naar de waarde van 
de geleverde goederen door BASF met het 
eigendomsvoorbehoud ten opzicht van de waarde van de 
goederen van de derde partij met het 
eigendomsvoorbehoud.  
Koper draagt op moment van het sluiten van de 
verkoopovereenkomst met BASF reeds aan BASF alle 
toekomstige bevestigde balans vorderingen en aanspraken 
onder de lopende rekeningen die zijn overeengekomen tot 
het bedrag van de uitstaande vorderingen van BASF. 
14.6 Recht van verkrijging/openbaarmaking   

Op verzoek van BASF, zal koper alle noodzakelijk 
informatie verstrekken met betrekking tot de inventaris van 
de goederen die eigendom zijn van BASF en van de 
vorderingen die zijn overgedragen aan BASF. Daarnaast zal 
op verzoek van BASF koper vaststellen dat de verpakkingen 
aantonen dat de goederen BASF´s eigendom zijn en zal zijn 
klanten op de hoogte brengen van de overdracht van de 
vorderingen op BASF.   
14.7 Niet tijdig betalen 

Indien niet tijdig word betaald door koper, is BASF 
gerechtigd om, zonder beëindiging van de 
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verkoopovereenkomst en zonder een respijt termijn toe te 
kennen, de goederen die eigendom zijn van BASF tijdelijk 
terug te eisen op kosten van koper.  
14.8 Gedeeltelijke vrijstellingsclausule  

Wanneer de waarde van de zekerheden BASF's 
vorderingen meer dan 15% overschrijden, dan zal BASF 
afstand doen voor de overschreden waarde.  
 
15. Overmacht  

Gebeurtenissen en omstandigheden, die optreden buiten de 
invloedssfeer van  BASF (inclusief natuurrampen, oorlog, 
arbeidsgeschillen, tekort aan grondstoffen en energie, 
verkeers- en bedrijfsontwrichtingen, brand- en 
ontploffingsschade, overheidsingrijpen), en die tot gevolg 
hebben dat de beschikbaarheid van de producten uit de 
fabriek, degene die de goederen aan BASF levert, 
vermindert, waardoor BASF niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen onder dit contract (rekening houdend met een pro 
rata basis voor overige verkoopverplichtingen), (i)ontheffen 
BASF (i) van zijn contractuele verplichtingen voor de duur 
van de storing en overeenkomstig de mate van haar 
gevolgen en (ii) BASF heeft niet de verplichting om de 
producten van andere bronnen te verwerven. De eerste zin 
geldt ook voor zover de gebeurtenissen en omstandigheden 
het uitvoeren van de transactie in kwestie voor BASF 
duurzaam oneconomisch maken of zich bij de 
toeleveranciers van BASF hebben toegedragen. Wanneer 
de bedoelde omstandigheden meer dan 3 maanden 
aanhouden, heeft BASF het recht om de overeenkomst te 
ontbinden.  
 
16. Plaats van betaling 

Ongeacht de plaats van overdracht van de goederen of 
documenten dient, betaling door de koper plaats te vinden 
in de vestigingsplaats van BASF.  
 
17. Toezending van verklaringen 

Mededelingen en andere verklaringen, die tegenover een 
contractant te doen resp. af te leggen zijn, worden van 
kracht, wanneer deze de contractant zijn toegestuurd. 
Indien een bepaalde termijn aangehouden moet worden, 
moet de verklaring binnen die termijn worden toegestuurd.  
 
18. Bevoegde rechter 

In geval van geschillen is bevoegd de rechter in de plaats 
waar BASF is gevestigd of - indien de BASF dit wenst - de 
rechter in de vestigingsplaats van de koper.  
 
19. Toe te passen recht 

Op deze overeenkomst is het recht van toepassing, dat van 
kracht is op de plaats waar BASF´s hoofdkantoor is 
gevestigd, inclusief het verdrag van de Verenigde Naties 
van 11 april 1980 (CISG) inzake koopovereenkomsten 
betreffende roerende goederen (Weens Koopverdrag), 
onafhankelijk van het feit of de koper in een CISG-lidstaat 
gevestigd is of niet. 
 
20. Contracttaal 

Indien de koper behalve in de taal, waarin de overeenkomst 
wordt gesloten ("contracttaal"), nog in een andere taal in 
kennis wordt gesteld van deze algemene 
verkoopvoorwaarden, dan gebeurt dit uitsluitend ter 

vergemakkelijking van het begrip daarvan. Bij verschil van 
mening over de juiste interpretatie is de contracttaal 
beslissend.  
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