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CONDIÇÕES GERAIS  
da Vitelco Leather B.V., com sede em ‘s-Hertogenbosch 
(Registada na Câmara do Comércio sob o nº 60235608) 

 
 

Artigo 1. Condições gerais de aplicabilidade  
1. Estas condições gerais são aplicáveis a todas as ofertas da Vitelco Leather BV, com sede registada em 's-

Hertogenbosch (doravante denominada “Vitelco Leather”) e a adoção, conteúdo e cumprimento de todos os 
contratos celebrados entre a Vitelco Leather e o seu parceiro contratante (doravante denominado “contraparte”) 
no contexto das atividades mencionadas a seguir. A Vitelco Leather opera um curtume, onde os couros de bezerros 
são processados e atua no comércio (venda) de couros de bezerros, nacional e internacionalmente, no sentido mais 
amplo do termo, também doravante referidos por “as atividades” e “os couros”. 

2. Considera-se que as contrapartes que já celebraram contratos com a Vitelco Leather no passado tacitamente 
concordam com a aplicabilidade dessas condições a contratos posteriores entre elas e a Vitelco Leather. 

3. Por “contraparte”, entende-se nestas condições: toda a pessoa (jurídica) que celebrou um contrato com a Vitelco 
Leather no que diz respeito às atividades ou deseja, respetivamente, celebrá-lo e, além desta, os seus agentes, 
representante(s) autorizado(s), sucessor(es) no título e herdeiros. 

4. As próprias condições gerais aplicadas pela contraparte permanecem eficazes na medida em que não entrem em 
conflito com as condições gerais subjacentes. Em caso de conflito entre os dois conjuntos de condições, as 
condições gerais da Vitelco Leather prevalecerão sempre, mesmo que a prevalência tenha sido estipulada de outra 
forma. As condições gerais (de compra) da contraparte são aplicáveis apenas se for expressamente estabelecido 
por escrito que são aplicáveis ao contrato entre as partes, com exclusão das presentes condições gerais. 

5. Se o tribunal determinar que uma ou mais disposições destas condições são excessivamente onerosas, a disposição 
relevante deverá ser interpretada à luz das demais disposições dessas condições gerais e de forma a que a 
disposição possa com toda a razão ser invocada pela Vitelco em relação à contraparte. A circunstância em que o 
tribunal estabeleceu que uma ou mais disposições deste contrato é excessivamente onerosa não afeta o efeito das 
demais disposições. 

6. Estas condições gerais estão publicadas no site da Vitelco Leather. 
 

Artigo 2. Proposta e aceitação  
1. Todas as propostas feitas pela Vitelco Leather em relação às suas atividades, sob qualquer forma, não são 

vinculativas e podem ser revogadas, retiradas ou modificadas por esta dentro de sete (7) dias úteis após a 
notificação pela Vitelco Leather da aceitação da sua proposta, salvo indicação expressa em contrário. 

2. Uma proposta da Vitelco Leather é válida durante 15 dias após o dia da sua assinatura pela Vitelco Leather, a menos 
que um termo de validade diferente tenha sido indicado na proposta ou a duração da validade para a sua expiração 
tenha sido prorrogada pela Vitelco Leather por escrito. 

3. Se for feita uma proposta pela Vitelco Leather, é adotado um contrato entre esta e a contraparte através da 
aceitação pela contraparte da proposta da Vitelco Leather ou através da implementação das atividades (contrato) 
em benefício da contraparte pela Vitelco Leather. Exclusivamente, a proposta da Vitelco Leather ou a sua fatura 
para a implementação das atividades (contrato), respetivamente, é considerada como representando 
corretamente o conteúdo do contrato. 

4. Se não for feita nenhuma proposta pela Vitelco Leather, só será adotado um contrato entre as partes mediante a 
aceitação ou implementação por escrito das atividades (contrato) em benefício da contraparte pela Vitelco Leather. 
Exclusivamente, a aceitação por escrito das atividades (contrato) pela Vitelco Leather ou a sua fatura, 
respetivamente para a implementação do contrato, é considerada como representando corretamente o conteúdo 
do contrato. 

5. Os erros apresentados numa proposta não vinculam a Vitelco Leather 
6. O envio de ofertas e/ou outra documentação pela outra parte nunca obriga a Vitelco Leather a aceitar um acordo, 

a menos que explicitamente confirmado pela Vitelco Leather por escrito. 
7. Modificações e/ou acréscimos a um contrato celebrado entre as partes são válidos somente após essas 

modificações e/ou acréscimos terem sido aceites pela Vitelco Leather e a contraparte de forma inequívoca por 
escrito. 

 
Artigo 3. (Implementação do) Contrato 
1. A Vitelco Leather realiza as atividades da melhor forma possível e garante que essas atividades estejam em 

conformidade com os requisitos de segurança, higiene e qualidade. 
2. A Vitelco Leather obtém os couros dos bezerros, tanto da empresa mãe Vitelco quanto de terceiros. 
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3. A Vitelco Leather processa os couros por curtimento de cromo, dependendo dos desejos da contraparte. A Vitelco 
Leather controla os couros, como parte dos seus próprios controlos de qualidade. 

4. A contraparte deve, no entanto, perceber - declara estar ciente disso - que, no que diz respeito ao fornecimento de 
couros, se refere a produtos naturais que, em menor grau, diferem em cor, espessura, acabamento, medidas, 
acabamentos, etc. de amostras e couros recebidos (antes) pela contraparte, com base nos quais a contraparte 
assinou um contrato com a Vitelco Leather. A contraparte aceita essas possíveis diferenças menores e não tem o 
direito de anular e/ou (completa ou parcialmente) rescindir e/ou cancelar o contrato com a Vitelco Leather por tais 
motivos, nem rescindir o contrato de outra forma. 

5. A contraparte sabe que para o processo de curtimenta são utilizados compostos de cromo e outros produtos 
químicos. A Vitelco Leather aplica a maior diligência possível para garantir que esses compostos de cromo e 
produtos químicos não causem perigo e/ou riscos à contraparte. Esses compostos e produtos químicos de cromo 
podem mudar, sob condições climáticas extremas, como, sem limitação, temperatura, luz solar, fogo, cola, oxidação 
etc. na estrutura/composição, por exemplo, no caso do cromo 3 em 6. A Vitelco Leather não tem nenhuma 
influência sobre isso e, portanto, não é responsável por isso. 

6. A Vitelco Leather tem o direito, se considerar necessário ou desejável, à implementação adequada das suas 
atividades e, se necessário, após consulta à contraparte, de mobilizar terceiros para a implementação das 
atividades. 

7. As atividades são realizadas em consulta mútua entre a Vitelco Leather e a contraparte, no entanto, a forma como 
elas são implementadas e a forma como o processo de curtimenta é conduzido são determinadas pela Vitelco 
Leather, com a devida consideração ao estabelecido na secção 1 deste artigo, todos os assuntos, a menos que 
estejam em conflito com a razão e a justiça ou tenham sido estabelecidos de outra forma. 

8. No caso de um defeito nas atividades, a Vitelco Leather tem o direito de restaurá-las dentro de um prazo razoável, 
sem se responsabilizar por danos em tal conta e/ou sem a contraparte ter o direito de encerrar as atividades e/ ou 
cancelar o contrato ou (deixá-lo) rescindir, sempre com a devida consideração pela razão e justiça. 

9. Se a contraparte desejar que a Vitelco Leather realize atividades adicionais e/ou forneça couros adicionais, é 
obrigada a comunicá-lo por escrito à Vitelco Leather. A Vitelco Leather tem sempre o direito de recusar essas 
atividades/entregas adicionais. Esta tentará realizar essas atividades/entregas adicionais, desde que essa 
solicitação seja razoável e a Vitelco Leather tenha a possibilidade, a seu critério, de realizar essas 
atividades/entregas adicionais e a contraparte se comprometa por escrito para pagar os custos adicionais. 

10. A Vitelco Leather tem o direito de, em circunstâncias especiais, como, sem limitação, limitações veterinárias e 
escassez de bezerros e/ou vacas, realizar as atividades em etapas e em prazos posteriores ao estabelecido, na 
medida em que o acordo entre as partes permita tal e com a devida consideração pela razão e justiça. 

11. A Vitelco Leather utiliza os serviços de uma seguradora de crédito. Se essa seguradora de crédito estabelecer 
requisitos específicos com relação às atividades a serem realizadas pela Vitelco Leather para as suas contrapartes, 
elas serão impostas pela Vitelco Leather à contraparte, a menos que haja conflito com a razão e a equidade. 

12. Todos os custos resultantes de circunstâncias que a Vitelco Leather não precisou razoavelmente de levar em 
consideração na adoção do contrato são suportados pela contraparte. 

13. No contexto da implementação das atividades, a contraparte garante a exatidão, integridade e fiabilidade dos 
dados e informações fornecidos por ou em nome dos mesmos à Vitelco Leather. 

 
Artigo 4. Entrega e transporte 

1. A entrega (e o transporte) das peles da Vitelco Leather à contraparte é realizada pela própria Vitelco Leather ou 
por terceiros. 

2. O transporte de peles na Holanda é realizado para o endereço da contraparte, a menos que as partes tenham 
estabelecido expressamente o contrário por escrito. As peles contam como entregues se chegaram às instalações 
da contraparte. A partir desse momento, as peles estão por conta e risco da contraparte.  

3. No caso de entregas transfronteiriças de peles, os Incoterms 2020 são aplicáveis. 
4. A Vitelco Leather pode, tanto quanto estabelecido na secção 1 e na secção 2 deste artigo, continuar a considerar 

o endereço enviado pela contraparte como tal até que a contraparte lhes comunique um novo endereço por 
escrito. A contraparte é obrigada a receber as peles nesse endereço e no horário indicado pela Vitelco Leather. 

5. A contraparte cuida das formalidades alfandegárias e outras (autorizações) no país de entrega. 
 
Artigo 5. Condições de entrega 

1. As condições de entrega submetidas pela Vitelco Leather à contraparte foram estabelecidas com o melhor do seu 
conhecimento, com base nas informações por si conhecidas na adoção do contrato e serão observadas pela Vitelco 
Leather o máximo possível. A Vitelco Leather não entra em incumprimento devido à mera substituição de uma 

Met opmerkingen [A1]: Translated, according to source, but it 

seems like a comment. Please check 
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condição e a contraparte não pode derivar o direito da mera substituição de uma condição enviada pela Vitelco 
Leather para encerrar as atividades total ou parcialmente ou rescindir total ou parcialmente o contrato relevante. 

2. Caso a contraparte não forneça ou cumpra oportunamente, incorretamente, insuficientemente ou 
inadequadamente as informações e/ou obrigações exigidas pela Vitelco Leather no contexto das atividades, isso 
poderá afetar a data estabelecida, o início e/ou a duração da (implementação das) atividades, que serão por conta 
e risco da contraparte. Os custos adicionais causados como resultado devem ser compensados pela contraparte 
da Vitelco Leather. A contraparte é obrigada a informar a Vitelco Leather de todos os eventos e circunstâncias que 
possam ser importantes para a implementação apropriada das atividades. Isso também se aplica a eventos e 
circunstâncias que se tornam conhecidos somente após a adoção do contrato. 

 
Artigo 6. Preço e aumento de preço 

1. Os preços das atividades aplicados pela Vitelco Leather não incluem IVA, outras taxas impostas pelo governo e 
outros fundos devidos a terceiros, a menos que indicado de outra forma por escrito. Se o valor das taxas de IVA 
for alterado pelas autoridades, as novas taxas alteradas serão aplicadas. 

2.  A contraparte é obrigada a fornecer um NIPC à Vitelco Leather. 
3. Se durante o período situado entre a data da cotação ou proposta e a implementação das atividades, os preços 

sofrerem um aumento, embora não limitado a, como resultado de medidas governamentais, direitos de 
importação, etc. ou, caso se apliquem prestações, os preços dos custos sofrerem alterações durante essas 
prestações, a Vitelco Leather tem o direito a aumentar correspondentemente o preço a ser cobrado à contraparte. 

4. Se forem cometidos erros claros de cálculo pela Vitelco Leather no preço e/ou aumento de preço, estes poderão 
ser restaurados a qualquer momento. 

5. Todos os preços praticados pela Vitelco Leather estão listados em euros, a menos que estabelecido de outra forma 
por escrito. 

 
Artigo 7. Pagamento  

1. A contraparte deve pagar a(s) fatura(s) enviadas pela Vitelco Leather no contexto das atividades à contraparte 
dentro do prazo de pagamento indicado na fatura pela Vitelco Leather, na conta bancária indicada na fatura, sem 
descontos e/ou compensações, a menos que estabelecido entre as partes por escrito. 

2. Se a fatura não for paga integralmente pela contraparte após o término do prazo de pagamento, esta entra em 
incumprimento e deve, a partir desse momento, os juros comerciais estatutários sobre o valor não pago, 
aumentados em 2 pontos percentuais. Depois de ter sido devidamente declarado como incumprimento nesse 
sentido pela Vitelco Leather e, caso o pagamento não ocorra, a contraparte também deve, nesse caso, os custos 
extrajudiciais e legais à Vitelco Leather, cujos custos extrajudiciais são fixados em 15% do valor total. 

3. A Vitelco Leather tem o direito de usar primeiro os pagamentos da contraparte para liquidar os juros devidos e 
quaisquer possíveis reclamações sobre a contraparte decorrentes de deficiências da contraparte na execução das 
atividades decorrentes do contrato (compromisso). 

4. Os registos da Vitelco Leather fornecem, salvo prova em contrário, prova completa do que lhes é devido pela 
contraparte, por qualquer motivo. 

 
Artigo 8. Cancelamento e modificação  

1. A Vitelco Leather reserva o direito de aplicar pequenas modificações nas atividades (conforme indicado na 
cotação) sem se responsabilizar por danos e/ou sem que a contraparte tenha o direito de cancelar as atividades 
ou (deixar) rescindir o contrato relevante, como resultado. Esse será o caso, por exemplo, se a entrega já não for 
possível do ponto de vista veterinário e/ou regulamentos específicos de segurança e/ou ambientais e/ou outros 
regulamentos legais (temporariamente) não puderem ser observados. 

2. A contraparte tem exclusivamente o direito de cancelar as atividades e/ou rescindir o contrato relevante se tal 
tiver sido estabelecido por escrito ou se a contraparte o derivar dos regulamentos vigentes. Se a contraparte 
cancelar as atividades (com validade legal) ou rescindir o contrato relevante, a contraparte é obrigada a encerrar 
simultaneamente o exercício dos direitos concedidos por conta do contrato e a compensar a Vitelco Leather dos 
custos incorridos por esta em conexão com a proposta e a adoção e implementação das atividades. 

3. Se uma modificação ou acréscimo de atividades levar a atividades adicionais da Vitelco Leather, estas serão sempre 
cobradas à contraparte de acordo com as taxas efetivas naquele momento. Se uma modificação ou acréscimo às 
atividades levar a menos atividades, isso poderá levar a uma redução do preço estabelecido, embora a Vitelco 
Leather reserve o direito de cobrar à contraparte os custos já incorridos e a perda de lucro. 

4. A contraparte aceita que, se as partes estabelecerem que as atividades sejam ampliadas ou alteradas, o tempo de 
conclusão poderá ser afetado como resultado. A Vitelco Leather informará a contraparte o mais breve possível. 
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5. Se a contraparte solicitar à Vitelco Leather a aplicação de modificações e/ou acréscimos às atividades, a Vitelco 
Leather levará isso em conta se estiver dentro das suas possibilidades. A Vitelco Leather nunca pode ser obrigada 
a atender a esses pedidos. Esta realizará essas atividades, se possível. Uma modificação deve ser comunicada pela 
contraparte à Vitelco Leather por escrito. 

6. Se a contraparte, após a adoção de um contrato, desejar cancelar as atividades que daí decorrem, 10% do preço 
estabelecido (excluindo o IVA) é faturado como custo de cancelamento, sem prejuízo do direito da Vitelco Leather 
de reivindicar o valor excedente de danos à contraparte, incluindo a perda de lucro. 

 
Artigo 9. Rescisão  

1. Sem prejuízo do estabelecido nos outros artigos destas condições, a contraparte é considerada legalmente em 
incumprimento se não cumprir, não cumprir adequadamente ou não cumprir oportunamente quaisquer 
obrigações que possam advir das atividades (e do contrato relevante), bem como no caso de falência, (pedido de) 
suspensão de pagamentos, liquidação da sua empresa ou no caso de uma penhora ser ou ter sido cobrada sobre 
a totalidade ou parte dos ativos da contraparte e essa penhora não seja levantado no futuro próximo. A 
contraparte é obrigada a informar imediatamente a Vitelco Leather da entrada em vigor dos eventos pretendidos 
neste artigo.  

A Vitelco Leather tem o direito de, nesse caso, sem aviso prévio e sem intervenção judicial, suspender a 
implementação das atividades ou rescindir total ou parcialmente o contrato relevante, por opção da Vitelco 
Leather, sem ser obrigada a pagar quaisquer danos, embora sem prejuízo do direito à compensação dos danos 
resultantes da deficiência imputável e da suspensão ou rescisão. Nesses casos, qualquer reivindicação que a Vitelco 
Leather tenha a cargo da contraparte torna-se instantânea e imediatamente exigível. 

2. O que é estabelecido na seção anterior em relação ao direito da Vitelco Leather de rescindir o contrato não é 
aplicável se a deficiência, em virtude da sua natureza especial ou importância menor, não justificar essa rescisão 
com as suas consequências. 

3. A Vitelco Leather nunca deve à contraparte nenhuma compensação por danos resultantes do término das 
atividades e da suspensão das atividades decorrentes do contrato relevante (compromisso) por motivos dos 
eventos previstos na secção anterior, sem prejuízo do seu direito à indemnização pelo dano que daí resulta. 

4. Se o contrato tiver sido rescindido, os rendimentos já recebidos pela contraparte pela implementação do contrato 
e as obrigações de pagamento associadas da contraparte não estão sujeitos a uma obrigação de reversão, a menos 
que a Vitelco Leather esteja em falta em relação a esses desempenhos. Em relação aos desempenhos realizados 
ou aos valores monetários faturados antes ou após a rescisão do contrato pela Vitelco Leather, a contraparte é 
obrigada a liquidar imediatamente após a rescisão.     

 
Artigo 10. Conservação de propriedade  

1. As peles entregues pela Vitelco Leather permanecem sua propriedade até que a contraparte cumpra todas as suas 
obrigações decorrentes dos contratos de (compra) celebrados com esta, incluindo também: 

• o(s) desempenho(s) em compensação em relação às peles entregues, incluindo também o pagamento integral 
do preço estabelecido; 

• o(s) desempenho(s) em remuneração referente a atividades que possam ter sido ou possam ter sido 
conduzidas pela Vitelco Leather de acordo com os contratos de compra; 

• quaisquer reclamações possíveis por não conformidade da contraparte com esses contratos. 
2. As peles entregues pela Vitelco Leather que, de acordo com a secção anterior, se enquadram na retenção de 

propriedade só podem ser revendidas no âmbito de operações comerciais normais. Em caso de falência ou (pedido 
de) suspensão de pagamentos da contraparte, a revenda também não é permitida no âmbito de operações 
comerciais normais. 

3. Se a contraparte não cumprir as suas obrigações ou houver um receio legítimo de que não o fará, a Vitelco Leather 
tem o direito de (deixar) recuperar as peles entregues sujeitos à retenção de propriedade mencionada na secção 
anterior, da contraparte ou terceiros que estão a guardar as peles para a contraparte. A contraparte concede 
permissão para isso de antemão e é obrigada a prestar toda a assistência necessária, sob pena de uma multa de 
15% do valor devido à Vitelco Leather por conta do contrato, sem prejuízo do direito da Vitelco Leather de 
reivindicar todos os danos à contraparte. 

4. A contraparte deve manter as peles entregues sob retenção de propriedade, marcados como propriedade da 
Vitelco Leather, por exemplo, não removendo a embalagem e/ou os certificados ou outras características escritas 
relativas aos produtos e mantê-los de maneira correta e diligente. claramente separados de outros bens. 

5. Se terceiros desejarem estabelecer ou fazer valer qualquer direito sobre os produtos entregues sob retenção de 
propriedade ou ocorrer outro evento que ameace ocorrer ou ocorra danos às peles, a contraparte é obrigada a 
informar a Vitelco Leather o mais rápido que possa ser esperado. 
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6. Se um terceiro proceder ao pagamento da quantia devida pela contraparte à Vitelco Leather, a Vitelco Leather 
manterá a retenção de propriedade até que o pagamento seja irrevogável. 

7. Desde que a propriedade das peles não tenha passado para a contraparte, não lhe é permitido penhorar as peles 
ou onerá-las de outra forma ou cedê-las em uso. 

8. A contraparte é obrigada a segurar as peles durante toda a reserva da propriedade contra todas as calamidades, 
incluindo roubo e doenças, e apresentá-las para análise à Vitelco Leather, mediante solicitação prévia. 

 
Artigo 11. Conservação de propriedade na Alemanha  
(Eigentumsvorbehalten in Deutschland) 
1. Em derrogação ao estabelecido no Artigo 10 destas condições gerais, no que respeita às peles entregue pela PALI 

Geldrop a contrapartes estabelecidas na Alemanha, aplica-se o seguinte: (In Abweichung vom im vorgehenden 
Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Vitelco Leather an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen 
folgendes:) 

2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Vitelco Leather aus 
der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und 
seine Konzerngesellschaften zustehen. 

3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue 
Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Vitelco Leather her 
und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen Vitelco Leather. 

4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des Vitelco Leather mit Waren anderer Lieferanten, deren 
Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Vitelco Leather zusammen mit diesen 
anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen 
Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt: 

• a. Das Miteigentumsanteil des Vitelco Leather entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware des Vitelco Leather zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. 

• b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den 
Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der 
Miteigentumsanteil des Vitelco Leather um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren 
Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht Vitelco Leather an ihm nur ein Anteil 
zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den 
Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.  
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die 
gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Vitelco Leather met sämtlichen Nebenrechten im Umfang 
unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am Vitelco Leather ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines 
Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Vitelco Leather 
für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten. 

• c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Vitelco Leather 
ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des Vitelco Leather stehende Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des Vitelco Leather selbst einziehen. Bei 
Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist 
Vitelco Leather berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn Vitelco Leather dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. 
Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Vitelco Leather um mehr als 10%, so 
wird Vitelco Leather auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben. 

5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.  
 
Artigo 12. Aceitação tardia 

1. Se a contraparte não aceitar as peles antes de expirar o prazo de entrega estabelecido e/ou a contraparte se 
recusar a comprar as peles, a Vitelco Leather tem o direito de entregar as peles (a terceiros) para guarda às custas 
da contraparte ou mantê-la para a contraparte. A Vitelco Leather notificará a contraparte dessa guarda por escrito. 

2. Todos os custos incorridos e a suportar pela Vitelco Leather no contexto da guarda das peles são por conta da 
contraparte. 

3. O parágrafo anterior não afeta que a contraparte permaneça obrigada a pagar o preço total da compra à Vitelco 
Leather. 
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Artigo 13. Reclamações e termos da reclamação 
1. A contraparte é obrigada a (deixar) investigar as atividades conduzidas pela Vitelco Leather (incluindo também os 

couros entregues) imediatamente após sua a conclusão ou após a entrega dos mesmos ou o mais rapidamente 
possível após, embora o mais tardar 36 horas após a entrega e, se necessário, (deixar) inspecionar, bem como 
verificar se as atividades correspondem ao contrato. A contraparte deve, assim, verificar se os couros visualmente 
não apresentam cores, medições e/ou outras características não usuais divergentes, se estão em conformidade 
com as quantidades corretas, com os requisitos de qualidade estabelecidos e se correspondem de outra forma ao 
que foi estabelecido entre as partes. 

2. Se a Vitelco Leather decidir (deixar) realizar uma investigação própria em relação a defeitos alegados pela 
contraparte em relação às atividades conduzidas pela Vitelco Leather, a contraparte deverá prestar toda a sua 
assistência para tal. 

3. Se uma reclamação sobre um defeito na opinião da Vitelco Leather for legítima, esta realizará as atividades 
novamente, se considerar o processamento das peles (curtimento), sem que a contraparte deva qualquer quantia 
à Vitelco Leather e entregar o mesmo tipo de peles à contraparte novamente. A Vitelco Leather não é obrigada a 
pagar danos nessas situações. A contraparte não tem o direito de rejeitar a proposta da Vitelco Leather para o 
processamento de novo ou para a entrega do mesmo tipo de pele, a menos que tal não possa ser razoavelmente 
exigido à contraparte. 

4. As reclamações relacionadas a supostos defeitos devem ser sempre apresentadas por escrito dentro de cinco (5) 
dias úteis após a data da fatura, indicando com precisão os defeitos. 

5. As reclamações relacionadas ao valor da fatura devem ser enviadas dentro de catorze dias após a data da fatura 
para a Vitelco Leather por correio registado, indicando precisamente os motivos da reclamação. 

6. Se a contraparte não cumprir o estabelecido neste artigo, isso levará ao cancelamento de todas as reivindicações 
da contraparte à Vitelco Leather sobre o assunto. 

  
Artigo 14. Responsabilidade 
1. A responsabilidade da Vitelco Leather é sempre limitada, se essa responsabilidade estiver coberta pelo seu seguro 

de responsabilidade civil, ao valor do desembolso efetuado pela seguradora. Se em qualquer caso a seguradora não 
proceder ao desembolso ou o dano demonstrável não for coberto pela seguradora, a responsabilidade da Vitelco 
Leather será limitada ao valor líquido da fatura das atividades (estabelecidas), na medida em que os danos tenham 
sido efetivamente incorridos pela contraparte e pagos por eles.  

2. A Vitelco Leather nunca é obrigada a compensar danos indiretos, incluindo também danos consequenciais, danos 
aos negócios e danos devido à perda de tempo, perda de dados e/ou perda de vantagem financeira. 

3. Uma responsabilidade da Vitelco Leather pode surgir exclusivamente depois de a contraparte ter declarado 
adequadamente o seu incumprimento por escrito imediatamente após o término das atividades ou imediatamente 
após a identificação da falha, e tenha concedido à Vitelco Leather um prazo razoável para eliminar a falha. 

4. A contraparte protege a Vitelco Leather contra todas as reclamações de terceiros em matéria de danos decorrentes 
ou resultantes da implementação das atividades, para as quais a Vitelco Leather não pode recorrer a essas 
condições gerais. A contraparte está vinculada apenas a esta salvaguarda na medida em que a Vitelco Leather possa 
apelar à exclusão ou redução de responsabilidade em relação à contraparte também. 

5. As limitações de responsabilidade incluídas nestas condições gerais não se aplicam se os danos puderem ser 
atribuídos a intenção intencional ou falta grosseira da Vitelco Leather ou dos seus subordinados. 

 
Artigo 15. Força maior 
1. Se a Vitelco Leather, devido a força maior, for temporariamente incapaz de realizar as suas atividades conforme 

estabelecido, está autorizada a suspender a implementação do contrato, total ou parcialmente, enquanto a força 
maior continuar. Se a Vitelco Leather devido a força maior for permanentemente incapaz de realizar as atividades, 
terá o direito de encerrar essas atividades por escrito com efeito imediato total ou parcial e cancelar e/ou rescindir 
o contrato relevante. 

2. Por força maior, entende-se, entre outras coisas, a falta de fornecedores da Vitelco Leather e/ou de outras pessoas 
auxiliares, estagnação na produção e entrega pelos fornecedores, que a Vitelco Leather exige para a execução das 
suas atividades, uma escassez de bezerros e/ou vacas ou o seu receio, situações em que o transporte de peles não 
seja permitido pelas autoridades ou de outra forma, interrupções no tráfego (como bloqueios nas estradas), falta 
de matéria-prima, mau funcionamento da produção, atrasos nos transportes, interrupções no trabalho e/ou greves, 
absentismo excessivo por doença de funcionários e/ou outras pessoas auxiliares, outras medidas governamentais 
que não as mencionadas nas condições anteriores, condições de guerra, pandemia, incêndio e condições climáticas 
extremas. 
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3. Se a Vitelco Leather, após a entrada em vigor da força maior, já tiver cumprido parcialmente as suas obrigações, ou 
puder apenas cumpri-las parcialmente, terá o direito de faturar separadamente a carne de porco já entregue e/ou 
a parte da carne de porco a entregar e a contraparte é obrigada a liquidar esta fatura como se se tratasse de um 
contrato separado.   

 
Artigo 16. Resolução de conflitos e lei aplicável  

1. Qualquer litígio entre a Vitelco Leather e a contraparte é resolvido, em derrogação às regras legais de competência 
do tribunal civil, pelo tribunal competente para esse efeito no distrito de Oost Brabant. A Vitelco Leather está 
autorizada, no entanto, a submeter uma disputa ao tribunal competente de acordo com a lei ou o tratado 
internacional aplicável. 

2. As propostas e acordos com a Vitelco Leather são regidos exclusivamente pela legislação holandesa, com a devida 
observância do estabelecido na secção 5. do artigo 11. A Convenção das Nações Unidas relativa a acordos 
internacionais de compra de bens móveis de 11 de abril de 1980 não é aplicável a propostas e acordos com a 
Vitelco Leather. 

 
Artigo 17. Traduções  

Se a Vitelco Leather aplicar uma versão do idioma não holandês destas condições gerais e houver diferenças entre 
a versão em idioma holandês e a em idioma não holandês, a versão em idioma holandês será exclusivamente 
vinculativa. 

 


