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As presentes condições gerais de venda aplicam-se a todos os nossos contratos. Ao 
colocar a sua encomenda, o Comprador aceita as presentes condições gerais de 
venda., tanto para o contrato em questão como para futuros contratos. Modificações 
destas condições somente poderão ser efectuadas por escrito e com consentimento 
prévio da Vescom. O texto Holandês destas condições é decisivo. As condições gerais 
do Comprador são rejeitadas expressamente.  
 
Se o Comprador coloca uma encomenda, o contrato ocorre somente mediante a nossa 
aceitação por escrito ou com o início do fornecimento.  
No caso de uma confirmação de encomenda por escrito efectuada pelos nossos 
serviços, exclusivamente tal confirmação determinará o conteúdo do contrato. As 
amostras apresentadas ou enviadas valem apenas como indicação, sem que o artigo 
devido tenha de ser correspondente. As pequenas divergências relativas às dimensões, 
pesos, quantidades, cores, espessuras, qualidades, motivos e similares não são 
consideradas deficiências. Relativamente às quantidades, as divergências de 10% ou 
menos são consideradas pequenas.  
 
Os preços mencionados nas propostas e confirmações de encomendas são indicativos. 
Eventuais modificações de preços deverão ser comunicadas ao Comprador por escrito. 
No caso de modificações de preços o Comprador pode cancelar a sua encomenda no 
prazo de uma semana após a data de envio da comunicação. Todos os preços são à 
saída da fábrica e sem IVA.  
 
O fornecimento ocorre a partir da saída da fábrica de acordo com os Incoterms 2020. 
Cada envio é facturado separadamente. Todos os prazos de fornecimento são 
indicativos. O fornecimento fora do prazo não dá ao Comprador direito a 
indemnização. Se, no caso de um fornecimento fora do prazo, o fornecimento não 
ocorrer dentro de quatro semanas após notificação por escrito, o Comprador poderá 
cancelar a encomenda. O Comprador deverá aceitar o fornecimento a qualquer 
momento. Em caso de recusa de aceitação do fornecimento não há obrigação de 
conservação da nossa parte.  
 
As nossas facturas devem ser pagas dentro de 30 dias após a data da factura, sem 
compensação, descontos e/ou suspensão. Em caso de não pagamento em tempo 
oportuno, todas as obrigações de pagamento do Comprador serão imediatamente 
exigíveis, sendo debitados juros à taxa de redesconto do Banco Central Europeu 
acrescida de 6,25%. Despesas de cobrança extrajudiciais serão cobradas ao 
Comprador, conforme a tarifa de cobrança da Ordem dos Advogados dos Países 
Baixos.  
 
Nós conservamos a propriedade de todos os artigos fornecidos até que o Comprador 
tenha cumprido integralmente todas as suas obrigações decorrentes do(s) contrato(s) de 
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compra. O Comprador não poderá recorrer a nenhuma compensação nem terá 
nenhum direito de retenção.  
O direito de autor, bem como todos os direitos de propriedade intelectual em relação 
aos artigos fornecidos são expressamente reservados, excepto indicação explícita em 
contrário. A utilização dos direitos de propriedade intelectual da Vescom (inclusive 
razão social) é autorizada exclusivamente no âmbito do contrato firmado entre a 
Vescom e o Comprador. O Comprador está autorizado exclusivamente a vender o 
produto e a fazer publicidade do mesmo do modo acordado.  
 
O Comprador obriga-se a controlar os artigos quando do fornecimento (portanto, antes 
dos trabalhos). Os defeitos constatados deverão ser comunicados à nossa empresa, 
por escrito, dentro de sete dias após o fornecimento. Se o material fornecido não 
corresponder ao contrato, comprometemo-nos apenas, à nossa escolha, a fornecer o 
material em falta, a reparar ou substituir o que foi enviado. As nossas instruções de 
processamento devem ser consideradas como um aconselhamento de especialistas; 
não aceitamos nenhuma responsabilidade pela execução.  
 
Se o cumprimento justo nos for total ou parcialmente impossível, provisória ou 
permanentemente, devido a circunstâncias externas ou internas que não sejam da 
nossa responsabilidade, temos o direito de dissolver o contrato.  
 
Toda a responsabilidade por nossa parte é limitada ao valor da factura da ordem 
colocada ou respectivamente, no caso de danos decorrentes de defeitos nos artigos 
fornecidos, ao valor da factura dos artigos fornecidos. Isso não afecta a 
responsabilidade legal devida às disposições judiciais vinculativas.  
 
Ao presente contrato firmado com o Comprador é aplicável o direito Holandês.  
A aplicabilidade da Convenção de Viena está excluída. Todos os litígios decorrentes 
do contrato firmado com o Comprador de serão submetidos em primeira instância à 
apreciação do Tribunal de ’s-Hertogenbosch, Países Baixos. Nós podemos a qualquer 
momento concordar que a cláusula de escolha do foro e cláusula de escolha do direito 
sejam modificadas a favor do Comprador. Uma tal modificação não afecta a validade 
das demais disposições destas condições. 


