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XIII. Traceerbaarheid

 De besteller is verplicht het doorgeven van door SCHELL geleverde goederen 
aan derden bij te houden, zodat de besteller gedurende de geldende bewaar-
termijnen volgens het handelsrecht (HGB) en belastingrecht voor zakelijke 
documenten onverwijld informatie kan geven over de locatie van de goederen. 
Dezelfde verplichting legt de besteller bij een doorgave aan zijn eigen klanten 
op, indien de door de besteller doorgegeven goederen niet volgens de voor-
schriften bij die klanten blijven (eindklant). 

 Indien bijv. bij een door SCHELL georganiseerde terugroepactie de besteller 
door nalatigheid geen informatie over de locatie van de geleverde goederen 
kan geven, moet de besteller voor daardoor veroorzaakte schade of gevolg-
schade aan personen of materiaal, waarvoor SCHELL bij derden aansprakelijk 
is, SCHELL een schadevergoeding geven resp. SCHELL vrijstellen van dergelijke 
schade ten opzichte van derden.

XIV. Clausule inzake exportcontrole

1.  De uitvoering van de overeenkomst inzake geleverde onderdelen, waarvoor 
nationale exportvoorschriften gelden, geldt onder voorbehoud dat er geen 
sprake is van hindernissen op basis van Duitse, Amerikaanse of overige toepas-
bare nationale, Europese of internationale voorschriften van wetgeving inzake 
buitenlandse handel en evenmin van embargo’s of overige sancties. De besteller 
verbindt zich er ten opzichte van SCHELL toe bij verdere verkoop, uitvoer of 
export naar het buitenland van door SCHELL geleverde goederen altijd alle 
geldende lokale en internationale voorschriften – in het bijzonder ter preventie 
van het witwassen van geld – na te leven en evt. vereiste vergunningen aan 
te vragen. De besteller stemt ermee in dat alleen hij verantwoordelijk is om 
deze wetgeving en voorschriften na te leven. Dat moet de besteller voor de 
traceerbaarheid van de naleving van deze verplichtingen in de vereiste omvang 
bewijzen aan SCHELL indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang 
en gerechtvaardigde vermoedens inzake een inbreuk op deze verplichtingen 
door voldoende informatie te verstrekken, in het bijzonder informatie over de 
gegevens van de klanten van de besteller, aan wie de door SCHELL geleverde 
goederen verder verkocht werden.

2.  De besteller verbindt zich ertoe alle informatie en documenten te verzamelen, 
nodig voor export of overdracht. De besteller verstrekt SCHELL onverwijld op 
verzoek in het bijzonder alle informatie over de eindontvangers, de eindlocatie 
en het gebruiksdoel van de door SCHELL geleverde goederen evenals beper-
kingen inzake exportcontrole hiervan. Vertragingen door exportcontroles of 
vergunningsprocedures stellen termijnen of leveringstijden buiten werking.

3.  SCHELL heeft het recht de overeenkomst volledig of gedeeltelijk zonder termijn 
op te zeggen indien die opzegging vanwege SCHELL vereist is om nationale of 
internationale juridische voorschriften na te leven.

4.  Bij een opzegging volgens punt 3 zijn aanspraak op schadevergoeding of ove-
rige claims door de besteller ten gevolge van de opzegging uitgesloten, tenzij 
deze aanspraak gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid door SCHELL.

5.  Bij een inbreuk op verplichtingen inzake de voorschriften betreffende export-
controle door de besteller moet deze SCHELL onverwijld en volledig vrijstellen 
van alle aanspraken, die autoriteiten en/of overige derden ten opzichte van 
SCHELL doen gelden, en alle schade vergoeden, die autoriteiten en/of overige 
derden van SCHELL eisen. Dat geldt niet indien de besteller niet verantwoordeli-
jk is voor de inbreuken. Hiermee gaat geen omkering van de bewijslast gepaard.

6.  Indien vergunningen niet verstrekt worden of sprake is van andere leverings-
beperkingen, wordt de betreffende offerte van SCHELL onwerkzaam en geldt 
een overeenkomst hieromtrent resp. met betrekking tot deze goederen als niet 
afgesloten. Elke aanspraak tot schadevergoeding in verband met de weigering 
of vertraging van verstrekte vergunningen of overige uitvoerbeperkingen, is uit-
gesloten, tenzij deze gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid door SCHELL.
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XV. Salvatorische clausule

 Als bepaalde bepalingen van deze voorwaarden en/of andere afspraken on-
geldig zijn of worden, dan doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de 
rest van het contract. De contractanten zijn verplicht de ongeldige bepaling te 
vervangen door een regeling die er economisch zo veel mogelijk op lijkt.

 Stand: oktober 2021
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