
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
Plaatsing van een bestelling bij Master Lock houdt in dat Koper de volgende bedingen en voorwaarden 

aanvaardt: 
 

ARTIKEL 1 – WERKINGSSFEER 
Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel de uitvoeringsregels en voorwaarden te bepalen waaronder de verkopen tussen Vennootschap 
MASTER LOCK en haar klanten, hierna te noemen “klanten”, worden afgesloten. Partijen komen gezamenlijk overeen dat onze verkopen altijd 
tegen de hierna beschreven voorwaarden geschieden, behalve indien Vennootschap MASTER LOCK uitdrukkelijk andersluidende voorwaarden 
heeft toegekend aan haar klanten. Derhalve hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang boven alle aankoopvoorwaarden die hiertegen 
ingeroepen kunnen worden. 
Indien Vennootschap MASTER LOCK zich op een bepaald moment niet op één van de clausules in deze Verkoopvoorwaarden beroept, houdt dit 
niet in dat zij ervan afziet zich later op diezelfde clausules te beroepen. Onze catalogi, folders, reclame-uitingen en prijslijsten hebben slechts een 
informatieve en indicatieve waarde. In het algemeen kunnen geen van de producten die met name in bedoelde catalogi, folders, reclame-uitingen 
en prijslijsten voorkomen, worden beschouwd als een definitief aanbod. Vennootschap MASTER LOCK behoudt zich het recht voor op elk 
willekeurig moment door haar nodig geachte wijzigingen aan haar producten aan te brengen en de in haar catalogi, folders, reclame-uitingen en 
prijslijsten gedefinieerde modellen te wijzigen. Vennootschap MASTER LOCK behoudt zich tevens het recht voor de vervaardiging van een product 
te staken indien zij van mening is dat dit product aan het einde van zijn leven of niet rendabel is. Vennootschap MASTER LOCK verbindt zich ertoe 
producten te verstrekken met een handelskwaliteit die voldoet aan de heersende normen en gebruiken in de branche. 

ARTIKEL 2 – FORUMKEUZE 
In geval van geschillen trachten partijen binnen een maand na het optreden van het geschil een overeenkomst te treffen. Indien partijen binnen 
deze maand niet tot overeenstemming zijn gekomen, komen partijen overeen om alle geschillen betreffende het sluiten en uitvoeren van de 
overeenkomsten tussen Vennootschap MASTER LOCK en haar klanten voor te leggen aan het Tribunal de commerce [rechtbank van koophandel] 
te NANTERRE (FRANKRIJK), aangezocht door de meest gerede partij, zelfs bij oproeping in vrijwaring of bij pluraliteit van gedaagden. 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL – MUNTEENHEID 
3.1 – Toepasselijk recht: Partijen komen overeen dat het recht dat van toepassing is op de contractuele betrekkingen tussen MASTER LOCK en 
de klant het Franse recht is, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken van 1980. Dit recht is evenwel slechts van toepassing op deze betrekkingen voor zover deze niet geregeld worden door deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden. Verwijzingen naar handelsbedingen of -voorwaarden dienen te worden beschouwd als verwijzingen naar bedingen en 
voorwaarden die overeenkomen met de laatste door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms. 
3.2 – Taal: Deze in het Frans opgestelde Algemene Verkoopvoorwaarden hebben voorrang boven elke vertaling die hiervan kan zijn gemaakt. 
3.3 – Munteenheid: De betaalwijze, rekenvaluta en betaalvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Er is uitdrukkelijk tussen partijen 
overeengekomen dat de EURO de rekenvaluta en de betalingsvaluta is. 

ARTIKEL 4 – EIGENDOMSVOORBEHOUD 
4.1 –  De door Vennootschap MASTER LOCK verkochte producten worden pas eigendom van de klant na algehele betaling van de door deze 
klant verschuldigde bedragen, met inbegrip van de bedragen die voortvloeien uit bijkomende diensten, met name de vervoerskosten indien deze 
verschuldigd zijn. Alleen de feitelijke inning geldt als betaling. 
4.2 – De klant verbindt zich ertoe Vennootschap MASTER LOCK in te lichten over elk feit dat zijn eigendomsrecht in gevaar zou kunnen brengen. 
4.3 – De klant heeft het recht de door Vennootschap MASTER LOOK geleverde producten door te verkopen of te gebruiken in het kader van een 
normale bedrijfsvoering. Hij verliest dit recht echter indien hij de betalingen staakt of deze niet voldaan heeft op de vervaldag. 
4.4 – Het niet op de overeengekomen vervaldag voldoen van de gehele prijs of een gedeelte hiervan, zoals beschreven in Artikel 4.1, leidt tot het 
opschorten van onze leveringen en de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere bedragen die nog verschuldigd zijn uit hoofde van deze 
bestelling of andere geleverde of nog te leveren bestellingen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten, en daarboven de wettelijke 
rente, komen uitsluitend voor rekening van de klant. 
4.5 – De terugname door Vennootschap MASTER LOCK van de opgeëiste producten verplicht de klant tot vergoeding van de schade die voortkomt 
uit de waardevermindering en in ieder geval het niet-voorradig zijn van de betreffende producten. Derhalve betaalt de klant aan Vennootschap 
MASTER LOCK, bij wijze van sanctie, een vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs excl. btw van de niet betaalde producten. Indien 
Vennootschap MASTER LOCK door de ontbinding van de overeenkomst debiteur wordt van een eerder van de klant ontvangen aanbetaling, heeft 
Vennootschap MASTER LOCK het recht deze schuld te verrekenen met de vordering die ontstaan is uit de toepassing van bovenbedoelde sanctie. 

ARTIKEL 5 – BESTELLING 
5.1 – Aanvaarding: Plaatsing van een bestelling houdt in dat de klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk 
aanvaardt, behalve indien door Vennootschap MASTER LOCK uitdrukkelijk schriftelijk bijzondere voorwaarden aan haar klant zijn verleend. 
Bestellingen worden slechts definitief nadat Vennootschap MASTER LOCK dit schriftelijk heeft bevestigd aan haar klant, met name per fax of via 
ieder ander telematicamiddel. 
5.2 – Annulering – Wijziging: Daar de overeenkomst wordt gevormd door toezending van de orderbevestiging van Vennootschap MASTER LOCK 
aan haar klant, overeenkomstig Artikel 5.1, kunnen verzoeken van de klant tot annulering van de bestelling en/of wijziging van de samenstelling 
en/of van de omvang van de bestelling niet worden geaccepteerd. 
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat annulering of wijziging van een bestelling terwijl het toeleverings- of fabricageproces reeds aan de gang 
is, tot gevolg heeft dat de klant het volledige bedrag van deze bestelling dient te betalen. 
5.3 – Minimumbestelling  –  Verpakking:  Vennootschap MASTER LOCK accepteert slechts bestellingen van de klant indien het bedrag hiervan 
overeenkomt met de vastgestelde minima. 
Vennootschap MASTER LOCK behoudt zich het recht voor de minimale omvang van de bestelling op grond van onder andere door commerciële 
vereisten ingegeven behoeften te wijzigen. Vennootschap MASTER LOCK beschikt over verpakkingseenheden voor bepaalde producten. De klant 
dient rekening te houden met deze verpakkingseenheden, zo niet dan wordt elke afwijkende hoeveelheid automatisch teruggebracht tot de 
dichtstbijzijnde verpakkingseenheid. 
5.4 – Overdracht: De bestelling is persoonlijk bestemd voor de klant en kan niet worden overgedragen zonder toestemming van Vennootschap 
MASTER LOCK. 
5.5 – Offerte: Offertes zijn slechts geldig gedurende 60 dagen vanaf de dag waarop ze zijn opgesteld. 

ARTIKEL 6 – (AF)LEVERING 
6.1 – De aflevering wordt beschouwd te zijn verricht ofwel door rechtstreekse overhandiging van de bestelde producten aan de klant, ofwel door 
een bericht dat de producten ter beschikking zijn, ofwel door afgifte aan een expediteur of een transporteur, of op een andere, met de klant 
afgesproken wijze. In alle gevallen zijn eventuele opslagkosten voor rekening van de koper. Vennootschap MASTER LOCK heeft toestemming 
om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke leveringen. 
6.2 – De levertermijnen worden slechts ter indicatie en ter informatie gegeven, daar deze onder meer afhangen van de beschikbaarheid van de 
transporteurs en de volgorde van binnenkomst van de bestellingen. 
6.3 – Vennootschap MASTER LOCK stelt echter alles in het werk om de bij de aanvaarding van de bestelling aangegeven levertermijnen na te 
leven. Overschrijdingen van de levertermijnen kunnen geen aanleiding vormen tot betaling door Vennootschap MASTER LOCK van boetes of 
vergoedingen aan de betrokken klant, tot weigering van de goederen, annulering van de lopende bestelling of weigering van de lopende betaling. 
Derhalve wordt met name overeengekomen dat de door een klant gemaakte reclame- of promotiekosten in geen geval kunnen worden vergoed 
door Vennootschap MASTER LOCK in geval van verlate levering, zulks ongeacht om welke reden. 

6.4 – De levertermijnen worden opgeschort in het in Artikel 13 hierna omschreven geval. 

ARTIKEL 7 – RISICO-OVERDRACHT 
De leveringen geschieden op risico van de koper: 

- Voor producten waarvan Vennootschap MASTER LOCK belast is met verzending, heeft de risico-overdracht, behalve indien anders is 
overeengekomen, plaats zodra de producten in haar bedrijfsruimte geladen worden op het voor rekening van koper gekozen vervoermiddel. 
- Voor producten die buiten Frankrijk worden verzonden geschiedt de risico-overdracht overeenkomstig Incoterm EXW. 

Hieruit volgt onder meer dat het de taak is van koper, in geval van schade, verlies of manco’s, om elk voorbehoud te maken of alle verhaalmiddelen 
uit te oefenen bij de transporteurs. 

ARTIKEL 8 – VERVOER 
8.1 – Voorbehoud: Overeenkomstig Artikel L 133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel dient de klant, in geval van schade van en/of manco’s 
in de door een transporteur geleverde producten, elk voorbehoud bij hem te maken, en dit binnen (3) dagen na ontvangst schriftelijk bij deze 
transporteur te bevestigen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of een buitengerechtelijk document. 
8.2 – Kosten: tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien er vervoerskosten verschuldigd zijn voor levering van producten 
binnen Frankrijk of buiten Europees Frankrijk, deze kosten aan de klant in rekening worden gebracht. Al onze prijzen zijn af Le Havre. 

ARTIKEL 9 – ONTVANGST VAN DE PRODUCTEN 
9.1 – Onverminderd de in Artikel 8.1 beschreven maatregelen die de klant dient te nemen ten aanzien van de transporteur in geval van zichtbare 
gebreken of manco’s, worden klachten van ongeacht welke aard over de geleverde producten slechts door Vennootschap MASTER LOCK in 
behandeling genomen indien zij schriftelijk zijn ingediend. Inzake de niet-conforme producten en aangezien het gelet op de aard van de producten 
eenvoudig te controleren is of zij al dan niet conform zijn, moeten deze klachten worden ingediend binnen acht (8) werkdagen nadat de kant de 
producten heeft ontvangen. 
9.2 – De klant dient zelf alle bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken of manco’s werkelijk bestaan. 
9.3 – De klant dient Vennootschap MASTER LOCK alle gelegenheid te geven om alle door haar noodzakelijk geachte constateringen uit te voeren 
of te doen uitvoeren. Alleen vennootschap MASTER LOCK of een naar behoren door haar gemachtigde persoon kan deze controles en 
onderzoeken uitvoeren. 
9.4 – De klant kan geen producten retourneren zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke, met name per fax toegezonden, toestemming van 
Vennootschap MASTER LOCK. 
9.5 – De retourkosten komen alleen voor rekening van Vennootschap MASTER LOCK indien zij of haar gemachtigde inderdaad een zichtbaar 
gebrek heeft geconstateerd, en onder voorbehoud van de in 9.2 verstrekte informatie. 
9.6 – Bij retour van producten moet de klant een retourformulier opstellen dat de volgende vermeldingen bevat: de reden, data en bestellings- en 
leveringsnummer, alsmede de naam van de persoon die hiertoe toestemming heeft gegeven. Bovendien moet het toestemmingsnummer van de 
retourzending van de goederen zichtbaar vermeld worden op elk teruggezonden goed. Alleen retourzendingen in de oorspronkelijke verpakking 
worden geaccepteerd. Alleen de door Vennootschap MASTER LOCK gekozen transporteur is bevoegd het retourtransport van de betreffende 
producten te verrichten. 
9.7 – De risico‘s van de retourzending zijn ten laste van de klant. 
9.8 – Indien na de in Artikel 9.3 van deze voorwaarden beschreven controle Vennootschap MASTER LOCK of haar gemachtigde inderdaad 
een zichtbaar gebrek of manco heeft geconstateerd, kan de klant Vennootschap MASTER LOCK verzoeken om de niet-conforme producten 
op haar kosten te vervangen en/of aan te vullen, zonder dat de klant enige aanspraak kan maken op schadevergoeding of annulering van de 
bestelling. 
9.9 – Het zonder voorbehoud in ontvangst nemen van de door de klant bestelde producten ontslaat Vennootschap MASTER LOCK van haar 
leveringsverplichting als beschreven in Artikel 6.1. inzake de manco’s. Klachten met betrekking tot eventuele niet-conforme producten moeten 
worden ingediend overeenkomstig Artikel 9.1. 
9.10 – Klachten die zijn ingediend volgens de voorwaarden en op de wijze als beschreven in dit artikel kunnen niet leiden tot opschorting van 
de betaling door de klant van de geleverde producten waaraan Vennootschap MASTER LOCK niet naar behoren een zichtbaar gebrek heeft 
geconstateerd, overeenkomstig Artikel 9.3. 

ARTIKEL 10 – GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN 
10.1 – Vennootschap MASTER LOCK geeft twee (2) jaar garantie op haar producten overeenkomstig Artikel 1641 en volgende van het Franse 
Burgerlijk Wetboek, te rekenen vanaf de in Artikel 6 gedefinieerde leverdatum. Beschadigingen van geleverde producten die zich voordoen 

ten gevolge van een abnormaal gebruik, anders dan waarvoor ze bestemd zijn, een ongeval of een door de koper aangebrachte 
wijziging van het product, vallen niet onder de garantie waartoe de verkoper wettelijk verplicht is. 
10.2 – De garantie geldt niet in geval van zichtbaar gebrek aan de geleverde producten, waarvan de garantie is beschreven in Artikel 
9. 
10.3 – Ten aanzien van de garantie voor verborgen gebreken is de verkoper slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van de 
bedoelde producten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding van Vennootschap MASTER LOCK. 
10.4 – Defecten en beschadigingen aan de geleverde producten die het gevolg zijn van abnormale opslagvoorwaarden van de 
producten bij de klant vallen niet onder de door Vennootschap MASTER LOCK verschuldigde garantie voor verborgen gebreken. De 
klant verbindt zich ertoe de geleverde producten op een geschikte plek en in hun oorspronkelijke verpakking op te slaan. 

ARTIKEL 11 – PRIJS 
11.1 – De prijzen van de door Vennootschap MASTER LOCK verkochte producten zijn de prijzen als vermeld in de op de dag van 
de bestelling geldende prijslijst. De prijzen staan aangegeven exclusief btw, af de magazijnen van Vennootschap MASTER LOCK. 
Belastingen, heffingen, rechten of andere ingevolge de Franse wet te betalen verstrekkingen, alsmede die van een in- of 
doorvoerland, zijn voor rekening van de klant. 
11.2 – De prijzen in de prijslijsten, handleidingen en catalogi of alle andere handelsdocumenten zijn indicatief en kunnen gewijzigd 
worden door Vennootschap MASTER LOCK. 
11.3 – Vennootschap MASTER LOCK behoudt zich dus het recht voor haar prijzen te herzien, met name indien de 
grondstoffenprijzen of de vervoersvoorwaarden zouden worden gewijzigd. 
11.4 – De in ons aanbod verleende kwantumkorting is slechts van toepassing als het hiermee overeenstemmende aantal producten 
in één maal geleverd wordt. In geval van grotere of kleinere hoeveelheden kunnen de prijzen dienovereenkomstig worden herzien. 
De onderzoeks- en fabricagekosten als vermeld in het aanbod voor specifieke bestellingen, worden ter indicatie gegeven en kunnen 
afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten tot +20% worden bijgesteld. De kosten van gereedschap, productie, onderzoek en 
programmering worden als supplement in rekening gebracht bij wijze van deelneming in de kosten, maar blijven volledig eigendom 
van Vennootschap MASTER LOCK. 
11.5 – Geen enkele korting vormt een door de koper verkregen recht zolang de verkrijgingsvoorwaarden van deze korting niet 
aanwezig zijn. 

ARTIKEL 12 – BETALINGSCONDITIES 
12.1 – Behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen tussen de klant en Vennootschap MASTER LOCK, geschiedt betaling 
van de producten aan het hoofdkantoor van Vennootschap MASTER LOCK, volgens de volgende voorwaarden: 
- Voor de eerste bestelling (voordat een account wordt geopend): betaling per cheque of bankoverschrijving bij de bestelling. 

- Daarna, na acceptatie van uw dossier: betaling per cheque, overschrijving of na dertig (30) dagen na factuurdatum inbare wissels. 
In geval van een documentair krediet dient de klant, op verzoek van Vennootschap MASTER LOCK, op het moment van ontvangst 
van de bestelling ervoor te zorgen dat een algemeen bekende bank een onherroepelijk documentair krediet uitgeeft ten gunste van 
Vennootschap MASTER LOCK overeenkomstig de door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde uniforme regelen 
en usances voor documentaire kredieten. 
12.2 – Opschorting: Indien een invorderbaar geworden factuur niet geheel betaald is, behoudt Vennootschap MASTER LOCK zich, 
na ingebrekestelling waaraan geen gevolg is gegeven, het recht voor elke lopende en/of komende levering op te schorten. 
12.3 – Vooruitbetaling: Indien uit de door Vennootschap MASTER LOCK ingewonnen commerciële inlichtingen een twijfelachtige 
kredietwaardigheid van de klant zou blijken en/of de klant valse informatie zou verstrekken aan Vennootschap MASTER LOCK 
inzake met name zijn reputatie, kredietwaardigheid en juridische en/of handelsstructuur, behoudt Vennootschap MASTER LOCK 
zich het recht voor bij bestelling een contante betaling aan de klant te vragen voor alle door de klant geplaatste bestellingen,  behalve 
indien deze voldoende garanties verstrekt, zoals een bankgarantie. Indien de klant een dergelijke betaling weigert zonder dat deze 
enige voldoende garantie aan Vennootschap MASTER LOCK heeft aangeboden, kan Vennootschap MASTER LOCK weigeren de 
geplaatste bestelling(en) uit te voeren en de betreffende producten te leveren zonder dat de klant aanspraak kan maken op enigerlei 
vergoeding. 
12.4 – Weigering van bestelling: Indien een klant een bestelling plaatst bij Vennootschap MASTER LOCK zonder de voor de vorige 
bestellingen overeengekomen betaaltermijn (of termijnen) te hebben nageleefd, kan Vennootschap MASTER LOCK weigeren de 
bestelling uit te voeren en de betreffende producten te leveren zonder dat de klant aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding. 
12.5 – Niet-betaling – Boete: Met niet-betaling in de zin van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt bedoeld elk niet op de in 
Artikel 12.1 bedoelde vervaldatum geïnd bedrag. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag geeft van rechtswege aanleiding tot betaling 
door de klant van een boete, overeenkomstig Artikel L 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, na een door Vennootschap 
MASTER LOCK per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging toegezonden ingebrekestelling waaraan geen gevolg is 
gegeven. Deze boete is vastgesteld op driemaal de geldende wettelijke rente. Tevens zal een vergoeding gelijk aan 15% van de 
verschuldigde bedragen, welke in geen geval lager kan zijn dan het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten 
als bedoeld in wet nr. 2012- 387 van 22 maart 2012 te rekenen vanaf 1 januari 2013, aan de Leverancier verschuldigd zijn. 
Bovendien behoudt Vennootschap MASTER LOCK zich het recht voor zich tot de President van het Tribunal de commerce 
[rechtbank van koophandel] te NANTERRE (FRANKRIJK) te wenden om een einde te maken aan deze niet-betaling op straffe van 
een dagelijkse dwangsom. In geval van geschil tussen Vennootschap MASTER LOCK en de klant over één (of meerdere) regel(s) 
van de factuur die laatstgenoemde heeft ontvangen, dient de klant op de vervaldag alle bedragen waarover geen geschil is, volledig 
te betalen. Indien hij dit niet doet, worden de in dit artikel bepaalde boetes automatisch toegepast. Alle gerechtelijke of 
buitengerechtelijke kosten die nodig zijn voor de toepassing van de boetes, zijn uitsluitend voor rekening van de klant. 
Alle eenzijdig door de klanten toegepaste verrekeningen of kortingen worden behandeld als wanbetaling en brengen de toepassing 
van de hierboven uiteengezette sancties met zich mee. 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT 
Met gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn verplichting om binnen de oorspronkelijk geplande 
termijnen te leveren, worden gelijkgesteld: stakingen van het gehele of een deel van het personeel van Vennootschap MASTER 
LOCK of haar gebruikelijke transporteurs, brand, overstroming, oorlog, productiestakingen, de onmogelijkheid om te worden 
bevoorraad met grondstoffen, onvoldoende voorraad enz.. In een dergelijke situatie stelt Vennootschap MASTER LOCK de klant 
schriftelijk, met name per fax, binnen zeven (7) werkdagen na het optreden van de gebeurtenissen in kennis, waarbij de 
overeenkomst die Vennootschap MASTER LOCK en de klant bindt, van rechtswege zonder schadevergoeding wordt opgeschort te 
rekenen vanaf de datum waarop de gebeurtenis optreedt. Indien de gebeurtenis langer dan zestig (60) dagen zou aanhouden te 
rekenen vanaf de datum waarop deze begonnen is, kan de door Vennootschap MASTER LOCK en haar klant afgesloten 
verkoopovereenkomst worden ontbonden per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging door de meest gerede partij, zonder 
dat één der partijen aanspraak kan maken op toekenning van schadevergoeding. Deze ontbinding treedt in werking op de datum 
waarop het aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging waarin deze overeenkomst wordt opgezegd, voor de eerste maal wordt 
aangeboden. 

ARTIKEL 14 – INDUSTRIËLE EN/OF INTELLECTUELE EIGENDOM 
In het algemeen wordt geen enkele vergunning, patent of enige informatie betreffende het industriële en/of intellectuele eigendom 
verleend, toegezegd om te worden verleend of verondersteld te zijn verleend door één der partijen bij de overeenkomst. Bovendien 
dient de klant zich te vergewissen dat deze beschikt over de volledige eigendom van de industriële en/of intellectuele 
eigendomsrechten m.b.t. de geplaatste specifieke bestellingen. In geen geval kan Vennootschap MASTER LOCK uit hoofde hiervan 
aansprakelijk worden gesteld. 

ARTIKEL 15 – MATERIALEN 
Vennootschap MASTER LOCK kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor variaties in kleur die optreden als gevolg van 
de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen of de toegepaste procedés en deze variaties kunnen geen rechtvaardiging vormen voor 
wijziging of annulering van een bestelling noch voor enige prijsverlaging of weigering van goederen. 

ARTIKEL 16 – BEWAARTERMIJN VAN DOSSIERS EN PROGRAMMA’S 
Vennootschap MASTER LOCK bewaart alle elementen die nodig zijn voor het vervaardigen van de specifieke bestellingen 
gedurende één (1) jaar te rekenen vanaf de laatste levering; na afloop van deze termijn kan Vennootschap MASTER LOCK overgaan 
tot vernietiging van deze documenten. 

ARTIKEL 17 – VERTROUWELIJKHEID 
De vertrouwelijke informatie omvat, doch is niet beperkt tot, de beschrijvingen, documentatie, innovaties en accessoires met 
betrekking tot de verkoop van het product. De klant verbindt zich ertoe de volgende regels inzake vertrouwelijke informatie na te 
leven: 
- De klant verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie op geen enkele manier voor eigen rekening te gebruiken en geen enkele 
andere natuurlijke of rechtspersoon te helpen om deze informatie in haar eigen voordeel te gebruiken. 
- De klant maakt geen kopie van de vertrouwelijke informatie voor eigen rekening en geeft niemand toestemming om dit te doen. 

ARTIKEL 18 – DOMICILIEKEUZE 
Vennootschap MASTER LOCK kiest domicilie op haar hoofdkantoor, gevestigd op het adres 10, avenue de L’Arche – 92 400 
Courbevoie – La Défense (Frankrijk). 

ARTIKEL 19 – ONDEELBAARHEID – NIETIGHEID 
De ongeldigheid van enige clausule in deze Algemene Verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de andere clausules onverlet. 
Het verdwijnen van enig element uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft niet de nietigheid van deze voorwaarden tot gevolg. 

ARTIKEL 20 – HERZIENING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
Vennootschap MASTER LOCK behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen 
of aan te vullen. Dit recht wordt met name uitgeoefend indien dwingende wettelijke bepalingen of economische vereisten dergelijke 
wijzigingen noodzakelijk maken. De aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden aangebrachte wijzigingen worden per fax of ander 
telematicamiddel door Vennootschap MASTER LOCK doorgegeven aan de klant. De toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden 
zijn de voorwaarden die geldig zijn op de dag van de bestelling. 


