GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. Generalities
Unless otherwise agreed in writing between the parties, these general terms and conditions apply to each offer,
each quotation and each order confirmation from, and each agreement between, Immuno-Cell Coenraets NV
(hereinafter “Immuno-Cell”) to/and the buyer (hereinafter the “Buyer”).
By passing an order, the Buyer declares its agreement with the content and the applicability of these general
terms and conditions and the language in which they are drawn up, it acknowledges effectively having taken note
of them in advance, and expressly waives the application of its own general terms and conditions.
The general terms and conditions remain, subject to change, applicable to all future orders.
Immuno-Cell may based on objective elements change the current general terms and conditions at any time, and
such amended conditions will apply as of the first order following the notification of this new version to the Buyer.
The failure by the Buyer to invoke any of its rights can under no circumstances be regarded as a waiver of any
right, since such a waiver must be explicitly confirmed in writing.
2. Orders
All quotes by Immuno-Cell are unless otherwise agreed between the parties valid for a period of 30 days. The
prices stated therein only apply to the extent that the quotation is fully accepted by the Buyer.
An order is only valid, and binds Immuno-Cell, to the extent that Immuno-Cell confirms this in writing per e-mail.
Immuno-Cell is entitled to refuse an order, for example if the Buyer has amounts due towards Immuno-Cell.
A modification or cancellation of a (confirmed) order is only possible with the written consent of Immuno-Cell. The
Buyer addresses a written request in this regard to info@immuno-cell.com.
In the event of a modification of an order, Immuno-Cell reserves the right to postpone the initially communicated
delivery time.
In the event of cancellation of an order, Immuno-Cell has the right, by law and without prior notice of default, to a
lump sum of twenty percent (20%) of the price of the order, without prejudice to the right to claim higher
compensation if the actual damages suffered is higher.
Any negotiations on a modification of an order can in no way affect the execution of the (original) agreement
between the parties and does not entitle either party to suspend the execution thereof.
3. Delivery and risk
Unless otherwise agreed in writing between the parties, the delivery of the goods is Ex Works (in the sense of the
most recent version of the Incoterms as determined by the ICC) at the registered office of Immuno-Cell. The risk
of loss and damage to the goods is transferred to the Buyer in accordance with the Incoterm. Immuno-Cell can
under no circumstances and even if the carrier has been chosen by itself, be held liable for the loss of and
damage to the goods, so that the Buyer if necessary shall address itself to the carrier or his insurer.
The delivery times stated, even in an order confirmation, are always indicative and given in good faith, but are not
binding. Any late delivery does not entitle the Buyer to any compensation or cancellation of the order. ImmunoCell reserves the right to suspend the delivery until full payment by the Buyer of the amounts due, of whatever
kind.
If the Buyer or person acting on its behalf is not present at the agreed delivery address and/or time, or if the
delivery is impossible, Immuno-Cell has the right as of the fifteenth (15th) day after the initial delivery date, to
charge the Buyer, by law and without prior notice of default, a lump sum of five euros (5 EUR) net per day, without
prejudice to the right of Immuno-Cell to claim higher compensation if the actual damage suffered is higher.
If the Buyer refuses to collect the goods on the initial delivery date, the purchase price shall become due and
payable by law and without prior notice of default. The Buyer can moreover only accept the goods if it has paid
Immuno-Cell the amounts due, of whatever kind, in full (and this including the aforementioned compensation).
Deliveries (and invoicing) of the goods in different parts are, unless otherwise agreed and to the extent that they
have an independent value, possible and cannot give cause to complaints.

4. Non-conformity and visible defects
The Buyer or person acting on its behalf, must check the nature, the quantity and the proper condition of the
goods upon receipt.
The Buyer must report all complaints due to visible defects and/or non-conformity, under penalty of expiry of its
rights, by registered letter to Immuno-Cell, at the latest two (2) working days after receipt of the goods, but in any
case before the use, processing or (re)sale of the goods. This notification must contain photos undeniably
demonstrating the visible defects. In addition, the Buyer must, under penalty of expiry of its rights, (subsequently)
submit all actions regarding visible defects and/or non-conformity within one (1) month after delivery of the goods.
The use, processing or (re)sale of the goods deprives the Buyer of the right to report a complaint due to visible
defects and/or non-conformity. Immuno-Cell is not liable for defects resulting from improper storage thereof by the
Buyer.
If the Buyer fails to report the visible defects and/or non-conformity (in time), it shall be deemed to have accepted
the goods.
5. Hidden defects
A hidden defect is understood to mean a defect in the sold good that, although it already exists at the moment of
purchase, is not visible to the Buyer upon delivery, and that makes the good unsuitable for the use for which it is
intended by Immuno-Cell. Defects expressed after delivery are, unless proof to the contrary is provided (by the
Buyer), presumed not to have existed at the moment of delivery and/or to have been the result of a wrong
manipulation by the Buyer.
Unless otherwise agreed between the parties, Immuno-Cell is not deemed to have knowledge of, or to (have)
take(n) into account the application that the Buyer will make of the purchased goods, and Immuno-Cell therefore
cannot be held liable for this. Only the Buyer is liable for the use that it makes of the purchased goods and/or the
purposes for which it uses these goods.
The Buyer must report all complaints due to hidden defects, under penalty of expiry of its rights, by registered
letter to Immuno-Cell, within two (2) working days after discovery, and in any case at the latest one (1) month
after delivery. This notification must contain a detailed description of the hidden defects. In addition, the Buyer
must, under penalty of expiry of its rights, (subsequently) submit all actions regarding hidden defects within one
(1) year after delivery of the goods.
In any case, Immuno-Cell can only be held liable for defects in the goods that have legally become the property of
the Buyer and if the technical requirements of Immuno-Cell (as stated in the technical data sheet which will at first
request be handed over to the Buyer) have been correctly observed.
6. Return/repair
In the event that a complaint for defective goods were reported to Immuno-Cell in time and in accordance with
article 4 and 5 of the present general terms and conditions, Immuno-Cell has the right – to decide at its own
discretion – to replace the goods with the hidden defects, to reduce the purchase price, or to take back the goods
and refund the purchase price, without further cause to additional compensation. In any case, the total
compensation cannot exceed the total turnover of the defect goods.
No return shipment can take place without written consent of Immuno-Cell. Such consent can under no
circumstances be regarded as an acknowledgment of liability by Immuno-Cell. The costs and risks of a return
shipment shall be borne by the Buyer. Immuno-Cell reserves the right to appoint a carrier.
Any complaint of whatever kind does not suspend the Buyer’s payment obligation and does not entitle the Buyer
to
refuse the delivery of the goods that are not the subject thereof.
Immuno-Cell reserves the right to suspend its obligations under the present article until full payment of the Buyer
of amounts due, of whatever kind.
7. Price
Orders are unless otherwise agreed between the parties, invoiced at the prices and conditions applicable at the
moment the Buyer passes the order. The prices are always expressed exclusive taxes, duties and/or levies, and
transport and packaging costs. Taxes, duties and/or levies that would be introduced or would become applicable
after entering into the agreement, are unless otherwise agreed between the parties, entirely at the expense of the

Buyer.
The prices are moreover always net, and this without discount. A possible discount is based on the entire
quotation/order, and applies only in the event of full acceptance thereof by the Buyer. In the event of a return of (a
number of) goods, Immuno-Cell has the right to withdraw the possible discount.
Immuno-Cell may change the prices and conditions at any time, and such amended prices and conditions will
apply as of the notification thereof to the Buyer.
Immuno-Cell may based on objective elements change the current prices and conditions at any time. The
amended prices and conditions will apply upon notification thereof to the Buyer.
No document submitted by the Buyer can result in any change in the prices and conditions.
8. Payment
Each invoice is unless otherwise agreed between the parties, payable at the location and (this) without discount at
the registered office of Immuno-Cell. Any dispute with regard to an invoice must, under penalty of inadmissibility,
arrive within eight (8) days after the invoice date per registered letter at the registered office of Immuno-Cell. In
order to be valid, the protest must be substantiated.
If at any point in time, Immuno-Cell has doubts about the creditworthiness of the Buyer, including acts of (legal)
enforcement against the Buyer, in the event of late or non-payment of one or more invoices, in the event of
judicial reorganization and/or any other identifiable events that (may) affect Immuno-Cell’s confidence in the
proper execution of the commitments made by the Buyer, Immuno-Cell expressly reserves the right to suspend
deliveries, to demand the Buyer advance payment and/or (other) securities or guarantees for deliveries yet to be
made, even if the goods have already been sent in whole or in part. If the Buyer refuses to make an advance
payment and/or to provide the demanded securities, Immuno-Cell is without prior notice of default entitled to
dissolve the agreement with the Buyer, by law and without right to compensation.
If the amount due by the Buyer to Immuno-Cell, this being the unpaid invoices and the value of the orders still to
be executed, exceeds the limit for outstanding invoices determined for the Buyer (at the moment of entering the
agreement, or during the performance thereof) by Immuno-Cell’s credit insurer, Immuno-Cell has the right to
suspend all its commitments to the Buyer with immediate effect until the amount due by the Buyer is again less
than the aforementioned limit.
9. Late payment
Any amount that remains unpaid on the due date will, by law and without prior notice of default, be subject to an
interest equal to the special statutory interest rate as determined in article 5 of the act of 2 August 2002 on
combating late payment in commercial transactions.
In addition, in the aforementioned case, a lump sum compensation for extrajudicial costs of twelve percent (12%)
of the outstanding (total)amount (including taxes, duties and/or levies) with a minimum of hundred and twenty five
euros (125 EUR) per invoice, shall be due immediately and without prior notice of default by the Buyer, even if a
grace period has been granted and without prejudice to Immuno-Cell’s right to claim higher compensation if its
actual damage suffered is higher.
In the event of non-payment of an invoice by the due date, any potential postponement of payment granted by
Immuno-Cell will lapse, and all other not yet overdue claims of Immuno-Cell against the Buyer shall by law and
without prior notice of default become payable. If the Buyer fails to fulfil its obligations, including the payment of
the goods,Immuno-Cell reserves the right to suspend by law and without prior notice of default, the
execution/production/delivery of all current, or to dissolve the agreement without the right to compensation on the
part of the Buyer, and this without prejudice to (any) other rights that Immuno-Cell has, including the right to
obtain compensation for damages from the Buyer.
Setoff on the part of the Buyer is explicitly excluded. Immuno-Cell is entitled to offset all claims against the Buyer
or companies affiliated with the Buyer against any of its outstanding debts of whatever nature, and irrespective of
whether these debts are certain, due and payable. The present provision and this possibility are also valid and
enforceable in the event of insolvency, dissolution, judicial reorganization or bankruptcy on behalf of the Buyer.
10. Retention of title
The delivered goods remain the property of Immuno-Cell until full payment by the Buyer of any amounts due, of
whatever kind. As long as payment has not been made in full, the Buyer cannot resell them or use them as
collateral.
Any act in spite of the present article is not opposable to Immuno-Cell.

The Buyer commits itself to insure the goods sufficiently against loss, and to allow Immuno-Cell to inspect the
concerning insurance policy at first request. If (it would appear that) the goods are not or insufficiently insured,
Immuno-Cell reserves the right to take out an appropriate insurance (policy) (against loss) at the expense of the
Buyer.
In the event that the Buyer does not pay for the delivered goods on time and correctly, Immuno-Cell can
immediately, without judicial intervention, and without further notice of default, reclaim all goods (and request prior
thereto an inventory thereof). The Buyer must make such available at first request at the registered office of
Immuno-Cell, failing which the Buyer grants Immuno-Cell the right to enter the (storage)space(s) where the goods
are
located.
If the Buyer wishes to place the goods with a third party (e.g. the lessor of a property rented by the Buyer), the
Buyer shall in any case inform Immuno-Cell in advance. The notification has to contain the identity and the
address of the third party.
All costs made for the execution of the goods as well as the costs for the recovery of the goods are to be paid by
the Buyer.
11. Liability
Immuno-Cell is in no way liable if damage is caused that is due not only to a defect in the product but also due to
an error or negligence on the part of the Buyer or of a person for whom the Buyer is responsible.
In view of the wide variety of application possibilities of Immuno-Cell's products, the Buyer must question their
suitability for each application and examine whether the intended products (can) meet the Buyer's requirements.
The Buyer is deemed to carry out the required tests before using the goods. The Buyer will also be deemed to be
familiar with the prescriptions governing the use of the goods contained in the technical data sheet, which will at
first request be handed over to the Buyer. The Buyer shall bear solely and exclusively all risks relating to the use
of the goods. Without prejudice to the above, Immuno-Cell shall under no circumstances be liable for any loss,
damage or physical injury resulting from the use of the goods for any specific purpose, whether or not in
accordance with any suggestion or recommendation of Immuno-Cell. In the event of any loss or damage, it shall
be deemed to have been caused by any inappropriate use by the Buyer, in particular any use for which the goods
are not suitable, unless the Buyer can prove that it has correctly followed all instructions to the letter and the loss
or damage was caused by a hidden defect in the goods. Only in the latter case Immuno-Cell can be held liable
under the terms and conditions set out in the present article. Except in the case of deceit or wilful misconduct, and
without prejudice to what is stipulated in article 6 of these general terms and conditions, Immuno-Cell is in no way
liable for, and Immuno-Cell cannot be obliged to, compensate the Buyer for any form of direct as well as
immaterial, indirect or consequential damage, including but not limited to loss of profit, loss of revenue, loss of
income, production loss or production downtime, administration or personnel costs, an increase in general costs,
missed opportunities, loss of clientele or any claims from third parties (including customers of the Buyer).
The total liability of Immuno-Cell per claim is, except in case of deceit or wilful misconduct, in any case limited to
the invoice value of the defective delivery, or if higher, the amount covered by the liability insurance subscribed by
Immuno-Cell. The limitation and exclusion of liability included in the present article also applies in the event of
gross negligence on the part of Immuno-Cell, as well as in the event of wilful misconduct on the part of its
employees, collaborators and/or representatives in the execution of their professional activities.
This provision also applies if the loss is caused as a result of incorrect advice or inefficient assistance in the
selection, handling and/or use of the goods by Immuno-Cell’s technicians.
The Buyer shall fully indemnify Immuno-Cell towards third parties.
12. Force majeure
In the event of force majeure on the part of Immuno-Cell, the obligations of Immuno-Cell to the Buyer are
suspended. If the force majeure situation should last longer than two (2) months, Immuno-Cell has the right to
dissolve the agreement without judicial intervention, and without being liable for compensation.
Force majeure is understood to mean (i) the (whether or not unforeseeable) circumstances as a result of which
the performance of the agreement is fully or partially, whether or not temporarily, aggravated, or (ii) the following
cases: war, terror, terror threats, insurrection, riots, quarantine, general or partial strikes, lock-out, fire, operational
accidents, machine breakdown, lack of means of transport, shortage of materials and/or raw materials, frost,
epidemics, decisions or interventions by the government, fuel shortages, energy shortage, force majeure on the
part of a supplier or subcontractor and errors or delays due to third parties.

13. Severability
If one (full or partial) or more clauses of these general terms and conditions are invalid or unenforceable, this
does not affect the validity and enforceability of the other clauses or that part of the relevant clause that is not
valid or unenforceable. In such a case, the parties will negotiate in good faith to replace the unenforceable or
contradictory stipulation by an enforceable and legal stipulation that is as close as possible to the intent and
purpose of the original situation.
14. Intellectual property
Every technical document, technique or asset to which Immuno-Cell holds intellectual property rights must be
returned at the latter’s request and may not be sold, copied, used or marketed without prior written consent from
Immuno-Cell.
15. Applicable law and competent court
For all disputes concerning an offer, quotation and order confirmation from, and each agreement between,
Immuno-Cell to/and the Buyer, the courts of the judicial district of Antwerpen, Mechelen division will be exclusively
competent and Belgian law will be exclusively applicable, to the exclusion of the united nationals convention on
contracts for the international sale of goods of 11 April 1980 on the limitation period for the international purchase
of movable property, and the convention of 14 June 1974 on the limitation period in the international sale of goods.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1 Algemeen
Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging van, en op elke overeenkomst tussen, Immuno-Cell International
BV (hierna “Immuno-Cell”) ten aanzien van/en een koper (hierna “de Koper”).
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Koper zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden en de taal waarin deze zijn opgesteld, erkent hij ervan voorafgaandelijk effectief
kennis te hebben genomen, en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden blijven behoudens wijziging van toepassing op alle toekomstige bestellingen.
Immuno-Cell kan huidige algemene voorwaarden op basis van objectieve elementen te allen tijde wijzigen en
dergelijke gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing worden op de eerste bestelling geplaatst na kennisgeving
daarvan aan de Koper.
Het niet uitoefenen van een recht door Immuno-Cell zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand
van enig recht, aangezien een dergelijke afstand schriftelijk en uitdrukkelijk moet bevestigd worden.
2 Bestellingen
Alle offertes van Immuno-Cell zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen geldig voor een periode van
30 dagen. De daarin vermelde prijzen gelden slechts op voorwaarde dat de offerte integraal door de Koper wordt
aanvaard.
Een bestelling is slechts geldig, en bindt Immuno-Cell, voor zover Immuno-Cell deze per e-mail heeft bevestigd.
Immuno-Cell heeft het recht om een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld als de Koper ten aanzien van haar nog
openstaande schulden heeft.
Een aanpassing of annulering van een (bevestigde) bestelling is slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van
Immuno-Cell. De Koper richt hieromtrent een schriftelijk verzoek aan info@immuno-cell.com.
In geval van een aanpassing van een bestelling, houdt Immuno-Cell zich het recht voor de aanvankelijk
meegedeelde levertermijn uit te stellen.
In geval van een annulering van een bestelling, heeft Immuno-Cell van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling recht op een forfaitaire vergoeding t.b.v. twintig procent (20%) van de prijs van het order,

onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.
Eventuele onderhandelingen omtrent een aanpassing van een bestelling kunnen geenszins de uitvoering van de
(oorspronkelijke) overeenkomst tussen partijen beïnvloeden en verschaft geen van beide partijen het recht om de
uitvoering daarvan op te schorten.
3 Levering en risico
Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, geschiedt de levering van de goederen Ex Works (in
de zin van de laatste versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de ICC) op de maatschappelijke zetel van
Immuno-Cell. Het risico op verlies en beschadiging van de goederen gaat conform deze Incoterm over op de Koper.
Immuno-Cell is in geen geval en zelfs indien de transporteur door haar werd gekozen, aansprakelijk voor het verlies
en beschadiging van de goederen, zodat de Koper zich desgevallend dient te richten tot de transporteur of zijn
verzekeraar.
De meegedeelde leveringstermijnen, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en te goeder trouw
opgegeven, maar zijn niet bindend. Eventuele laattijdige levering geeft de Koper geen recht op enige
schadevergoeding of annulering van de bestelling. Immuno-Cell behoudt zich het recht voor om de levering uit te
stellen tot volledige betaling door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
Indien de Koper of persoon die in zijn naam handelt niet aanwezig is op het afgesproken leveringsadres en/of
tijdstip, of de levering onmogelijk is, heeft Immuno-Cell vanaf de vijftiende (15de) dag na de initiële leverdatum van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire vergoeding t.b.v. vijf euro (5 EUR)
netto per dag, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade
hoger is.
Indien de Koper de goederen op de initiële leverdatum weigert af te halen, wordt de koopprijs vanaf de initiële
leverdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar. De Koper kan de goederen
daarenboven pas in ontvangst nemen als hij de t.a.v. Immuno-Cell verschuldigde bedragen uit welke hoofde dan
ook volledig (en dit m.i.v. voornoemde vergoeding) heeft betaald.
Leveringen (en facturatie) van goederen in verschillende delen zijn behoudens andersluidend akkoord en voor
zover deze een zelfstandige waarde toekomt, mogelijk en kunnen geen aanleiding geven tot klachten.
4 Niet-conformiteit en zichtbare gebreken
De Koper of persoon die in zijn naam handelt, dient de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de goederen
na te gaan bij inontvangstname.
De Koper dient alle klachten omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit, op straffe van verval, per
aangetekend schrijven aan Immuno-Cell te melden, ten laatste twee (2) werkdagen na ontvangst van de goederen,
maar in ieder geval voor gebruik, bewerking, (door)verkoop daarvan. Deze melding dient foto’s te bevatten die
onmiskenbaar bewijs leveren van de zichtbare gebreken. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle
vorderingen omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit, op straffe van verval, binnen een (1) maand na
de levering van de goederen in te stellen.
Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Koper het recht om een klacht omwille
van zichtbare gebreken te melden. Immuno-Cell is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van onzorgvuldige
stockage daarvan door de Koper.
Indien de Koper zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, wordt hij geacht de goederen te
hebben aanvaard.
5 Verborgen gebreken
Onder verborgen gebrek wordt verstaan gebrek in het verkochte goed dat, hoewel het reeds bestaat op het ogenblik
van de koop, voor de Koper niet zichtbaar is bij levering, en dat de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe
het door Immuno-Cell bestemd is. Gebreken die tot uiting komen na levering worden tot het bewijs van het
tegendeel (door de Koper) vermoed niet te hebben bestaan op het ogenblik van levering en/of het gevolg te zijn
van een verkeerde manipulatie door de Koper.
Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Immuno-Cell niet geacht kennis te hebben van, of
rekening te (hebben) (ge)houden met de toepassing die de Koper van de gekochte goederen zal maken en kan
Immuno-Cell hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de Koper is aansprakelijk voor het
gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
De Koper dient alle klachten omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan

Immuno-Cell te melden, binnen de twee (2) werkdagen na ontdekking daarvan, en in ieder geval uiterlijk één
(1) maand na levering. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken.
De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval,
binnen een (1) jaar na levering in te stellen.
Immuno-Cell kan hoe dan ook enkel aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de goederen op rechtmatige
wijze eigendom zijn geworden van de Koper en indien de technische voorschriften van Immuno-Cell (zoals vermeld
in de technische fiche die op eerste verzoek aan de Koper worden overhandigd) correct werden nageleefd.
6 Retour/remedies
In geval een klacht voor gebrekkige goederen tijdig en conform artikel 4 en 5 van deze algemene voorwaarden aan
Immuno-Cell werd gemeld, heeft Immuno-Cell het recht – discretionair door haar te beslissen – de goederen
behept met de gebreken te vervangen, dan wel de koopprijs te reduceren, of het goed terug te nemen en de
koopprijs terug te betalen zonder dat dit verder aanleiding kan geven tot bijkomende vergoeding. In ieder geval kan
de totale vergoeding niet hoger zijn dan de totale omzet van de defecte goederen.

Een retourzending is slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van Immuno-Cell. Dit akkoord kan geenszins worden
beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid door Immuno-Cell. De kosten en risico’s voor een
retourzending vallen ten laste van de Koper. Immuno-Cell behoudt zich het recht voor om een transporteur aan te
stellen.
Enige klacht van welke aard ook schort de betalingsverplichtingen van de Koper niet op en machtigt de Koper niet
om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken.
Immuno-Cell behoudt zich het recht om haar verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling
door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.
7 Prijs
De bestellingen worden behoudens andersluidend akkoord tussen partijen gefactureerd tegen de prijzen en
voorwaarden van toepassing op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling door de Koper. De prijzen worden
steeds weergegeven exclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen, en leverings- en verpakkingskosten.
Taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden
ingevoerd dan wel van toepassing zouden worden, zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen integraal
ten laste van de Koper.
De prijzen zijn daarenboven netto, dit zonder korting. Een eventuele korting is gebaseerd op de volledige
offerte/bestelling, en geldt slechts bij een integrale aanvaarding daarvan door de Koper. Bij teruggave van (een
aantal) goederen heeft Immuno-Cell het recht om de eventuele korting teniet te doen.
De prijzen en voorwaarden kunnen op basis van objectieve elementen te allen tijde door Immuno-Cell worden
aangepast. De aangepaste prijs en voorwaarden zijn van toepassing vanaf de kennisgeving daarvan aan de Koper.
Geen enkel document voorgelegd door de Koper kan resulteren in enige wijziging van de prijzen en voorwaarden.
8 Betaling
Iedere factuur is behoudens andersluidend akkoord tussen partijen contant en (dit) zonder korting betaalbaar op
de maatschappelijke zetel van Immuno-Cell. Ieder protest m.b.t. een factuur dient op straffe van nietontvankelijkheid
binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven toe te komen op de
maatschappelijke zetel van Immuno-Cell. Het protest dient om geldig te zijn inhoudelijk te worden gemotiveerd.
Indien er bij Immuno-Cell op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Koper, onder meer
door daden van (gerechtelijke) uitvoering tegen de Koper, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen,
in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van
Immuno-Cell in de goede uitvoering van de door de Koper aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt
Immuno-Cell zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten, voor nog uit te voeren leveringen
een voorafgaande betaling te eisen van de Koper en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien
de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Koper weigert een voorafgaande betaling
te verrichten en/of andere door Immuno-Cell gevraagde zekerheden te stellen, heeft Immuno-Cell het recht om
zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Koper te ontbinden, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Indien het door de Koper aan Immuno-Cell verschuldigde bedrag, zijnde de onbetaalde facturen en de waarde van
de nog uit te voeren bestellingen, de limiet voor de openstaande facturen overschrijdt, die (op het ogenblik van de

totstandkoming van de overeenkomst, of tijdens de uitvoering daarvan) door de kredietverzekeraar van ImmunoCell voor de Koper is bepaald, heeft Immuno-Cell het recht om al haar verbintenissen ten aanzien van de Koper
met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de Koper verschuldigde bedrag opnieuw lager is dan de
hiervoor bedoelde limiet.
9 Laattijdige betaling
Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de bijzonder wettelijke interestvoet zoals voorzien
in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Bovendien is de Koper desgevallend tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twaalf procent (12%) op het openstaande (totaal)bedrag
(inclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen) met een minimum van honderdvijfentwintig euro
(125 EUR) per factuur, zelfs indien een respijttermijn werd toegekend en dit onverminderd het recht van ImmunoCell om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt elk eventueel betalingsuitstel dat door Immuno-Cell werd
toegestaan, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Immuno-Cell op de Koper van
rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Wanneer de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, hierin
begrepen de betaling van de goederen, behoudt Immuno-Cell zich daarenboven het recht voor om zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering/productie/levering van alle
lopende bestellingen op te schorten, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding in
hoofde van de Koper, dit evenwel onverminderd (eventuele) andere rechten waarover Immuno-Cell beschikt
waaronder het recht op schadevergoeding lastens de Koper.
Schuldvergelijking door de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Immuno-Cell heeft het recht om alle vorderingen op
de Koper of met de Koper verbonden vennootschappen te compenseren met enige in haar hoofde openstaande
schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaan zijn. Huidige bepaling
en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke
reorganisatie of faillissement in hoofde van de Koper.
10 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Immuno-Cell tot volledige betaling door de Koper van de
verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de Koper deze niet
doorverkopen of als zekerheid aanwenden.
Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Immuno-Cell.
De Koper verbindt zich ertoe de goederen voldoende te verzekeren tegen verlies, en Immuno-Cell op eerste
verzoek inzage te verlenen in de betreffende verzekeringspolis. Indien (zou blijken dat) de goederen niet of
onvoldoende zijn verzekerd, behoudt Immuno-Cell zich het recht voor om op kosten van de Koper een passende
verzekering(spolis) (tegen verlies) af te sluiten.
In geval de Koper de geleverde goederen niet tijdig en correct betaalt, heeft Immuno-Cell het recht om onmiddellijk,
zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder verdere ingebrekestelling alle goederen terug te vorderen (en daarvan
desgevallend voorafgaand een inventaris te vragen). De Koper stelt deze goederen op eerste verzoek ter
beschikking op de maatschappelijke zetel van Immuno-Cell, bij gebreke waaraan de Koper Immuno-Cell het recht
verleent om de (opslag)ruimte(s) waar(in) de goederen zich bevinden te betreden.
Indien de Koper de goederen bij een derde (bijvoorbeeld de verhuurder van een onroerend goed gehuurd door de
Koper) wenst onder te brengen, zal de Koper Immuno-Cell hiervan in ieder geval voorafgaand op de hoogte
brengen. Deze melding dient de identiteit en het adres van de derde te bevatten.
Alle kosten gemaakt voor de uitwinning van de goederen alsook de kosten voor het terughalen daarvan, dienen
door de Koper te worden betaald.
11 Aansprakelijkheid
Immuno-Cell is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een
gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de Koper of persoon voor wie de Koper
verantwoordelijk is.
Gelet op de grote verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van de producten van Immuno-Cell, dient te
Koper de geschiktheid ervan voor iedere toepassing in vraag te stellen en te onderzoeken of de beoogde producten

aan de gestelde eisen van de Koper (kunnen) voldoen. Van de Koper wordt geacht noodzakelijke tests uit te voeren
alvorens de goederen te gebruiken. De Koper wordt tevens geacht kennis te hebben van de voorschriften inzake
het gebruik van de goederen opgenomen in de technische fiche dewelke op eerste verzoek aan de Koper wordt
overhandigd. De Koper zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen m.b.t. het gebruik van de goederen. ImmunoCell zal onverminderd hetgeen hierboven is uiteengezet, in geen geval aansprakelijk zijn voor enig verlies,
schade of lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van de goederen, voor eender welk specifiek doel, al dan
niet overeenkomstig enige suggestie of aanbeveling van Immuno-Cell. In geval van eender welk schadegeval wordt
deze geacht te zijn veroorzaakt door een inadequaat gebruik door de Koper, met name een gebruik waarvoor de
goederen niet geschikt zijn, behoudens indien de Koper kan bewijzen alle gebruiksaanwijzingen op de letter correct
te hebben nageleefd en de schade veroorzaakt is door een verborgen gebrek van het goed. Enkel in dat laatste
geval zal Immuno-Cell onder de voorwaarden in huidig artikel aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is Immuno-Cell in geen geval aansprakelijk voor, en kan
Immuno-Cell onverminderd hetgeen in artikel 6 van huidige algemene voorwaarden is voorzien niet gehouden zijn
tot, vergoeding ten aanzien van de Koper van enige vorm van directe alsook immateriële, indirecte of gevolgschade,
met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of
productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen,
verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Koper).
De totale aansprakelijkheid van Immuno-Cell per schadegeval is behoudens in geval van bedrog of opzettelijke
fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de defecte levering, of indien hoger, het bedrag dat gedekt
wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Immuno-Cell werd afgesloten. De in dit artikel opgenomen
beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing in geval van een zware fout in hoofde
van Immuno-Cell, alsook een opzettelijke fout begaan door haar werknemers, medewerkers en/of
vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
Deze bepaling is tevens van toepassing indien het schadegeval wordt veroorzaakt ingevolge verkeerd advies of
inefficiënte hulp bij de keuze, behandeling en/of het gebruik van de goederen door technici van Immuno-Cell.
De Koper zal Immuno-Cell ten aanzien van derden geheel vrijwaren.
12 Overmacht
In geval van overmacht in hoofde van Immuno-Cell, worden de verplichtingen van Immuno-Cell ten aanzien van
de Koper geschorst. Indien de overmacht in hoofde van Immuno-Cell langer dan twee (2) maanden zou duren,
heeft Immuno-Cell het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Onder overmacht wordt verstaan (i) de (al dan niet onvoorzienbare) omstandigheden waardoor de uitvoering van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verzwaard wordt, of (ii) de hierna vermelde gevallen:
oorlog, terreur, terreurdreigingen, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lockout,
brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materialen en/of
grondstoffen, epidemieën, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, energietekort,
overmacht in hoofde van een leverancier of onderaannemer en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
13 Deelbaarheid
Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
nietafdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere
bepalingen of van dat deel van desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval
zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door
een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling.
14 Intellectuele eigendom
Elk technisch document, techniek of goed waarop intellectuele rechten van Immuno-Cell rusten dienen haar op
eerste verzoek te worden terugbezorgd, en kunnen geenszins zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming
worden vervreemd, gekopieerd, aangewend of gecommercialiseerd.
15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Voor alle betwistingen omtrent een aanbod, offerte en orderbevestiging van, en overeenkomst tussen, ImmunoCell ten aanzien van/en de Koper zullen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen
exclusief bevoegd zijn, en zal het Belgische recht, met uitsluiting van het verdrag der verenigde naties van
11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van
14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, exclusief van toepassing zijn.

