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CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA  
BRENNTAG PORTUGAL 

 
 

Primeira. Alcance, Condições Especiais, Autonomia 
das Cláusulas. 
 
Estas Condições Gerais de Venda (adiante designadas 
por Condições): 
 
a) serão aplicáveis a todas as operações comerciais de 
venda ou fornecimento, presentes e/ou futuras, entre a 
Brenntag Portugal, produtos Químicos Lda. (adiante 
designada por Brenntag) e o seu Cliente. 
 
b) prevalecerão sobre as Condições Gerais de Compra 
do Cliente e/ou sobre as condições particulares de um 
pedido do Cliente, na medida em que sejam contrárias 
a estas Condições.  
 
 
c) unicamente poderão ser alteradas mediante acordo 
expresso e escrito entre a Brenntag e o Cliente, em 
casos pontuais.  
 
d) serão consideradas aceites pelo Cliente quando, 
tenham sido previamente comunicadas pela Brenntag, 
e este não se tenha oposto às mesmas e tenha emitido 
o seu pedido de compra.  
 
e) salvo notificação em contrário por parte da Brenntag, 
serão aplicáveis a todos os pedidos posteriores ao seu 
envio ao Cliente, pelo que não é requisito necessário 
para a sua aplicação remetê-las com cada pedido 
posterior. 
 
A invalidade de uma ou várias condições das 
constantes neste documento não afetará a validade 
das restantes. 
 
Segunda. Confirmações de Pedido. 
 
Os pedidos emitidos pelo Cliente não serão vinculativos 
para a Brenntag enquanto não tenham sido 
confirmados por esta. 
 
 
Terceira. Informação sobre Produtos. 
 
As informações fornecidas pela Brenntag sobre os seus 
produtos, tais como, mas não limitadas, a preços,  
amostras, análises, peso, qualidade ou dimensões, não 
serão vinculativas, a menos que a Brenntag confirme 

TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF 
BRENNTAG PORTUGAL 

 
 

First. Scope, Special Conditions, Independence 
of Clauses. 
 
These General Conditions of Sale (hereinafter 
referred to as the Conditions): 
 
a) shall be applicable to all present and/or future 
commercial sales or supply transactions between 
Brenntag Portugal, Produtos Químicos Lda.  
(hereinafter referred to as Brenntag) and its 
Customer. 
 
b) shall prevail over the Customer's General 
Purchasing Terms and Conditions and/or the 
individual terms and conditions of a Customer order 
insofar as they collide with these Terms and 
Conditions.  
 
c) may only be altered by express written agreement 
between Brenntag and the Customer in individual 
cases.  
 
d) shall be deemed to have been accepted by the 
Customer if, after being notified by Brenntag, the 
Customer has not objected to them and has placed 
a purchase order.  
 
e) Unless otherwise notified by Brenntag, they shall 
apply to all orders placed after they have been sent 
to the Customer, so it is not a requirement for their 
application to be submitted with each subsequent 
order. 
 
The invalidity of one or more of the conditions 
contained in this document shall not affect the 
validity of the remaining conditions. 
 
Second. Order Confirmations. 
 
Orders issued by the Customer shall not be binding 
on Brenntag until they have been confirmed in 
writing by Brenntag. 
 
Third. Product Information. 
 
Information provided by Brenntag on its products, 
such as but not limited to prices, samples, analyses, 
weight, quality or dimensions, shall not be binding 
unless Brenntag confirms in writing that such 
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por escrito que tais informações estão em vigor quando 
o seu Cliente emite uma encomenda. 
 
Quarta. Cumprimento da regulamentação.  
 
O Cliente manifesta mediante a emissão do seu 
pedido, que cumpre com as normas de segurança, 
meio ambiente e em geral, com a que seja aplicável 
para a propriedade e uso dos produtos entregues pela 
Brenntag e para a descarga segura nas suas 
instalações, que o Cliente declara conhecer e cumprir. 
 
 
Quinta. Entrega e Receção dos produtos.  
 
Salvo expressamente acordado por escrito para uma 
entrega concreta na confirmação do pedido, os prazos 
de entrega comunicados pela Brenntag são meramente 
orientativos, sem prejuízo de que sejam feitos os seus 
melhores esforços para realizar as entregas nos prazos 
requeridos pelo Cliente.  
 
Salvo que se tenha acordado por escrito de outra 
maneira, o prazo de entrega estabelecido na 
confirmação do pedido será calculado desde o dia de 
emissão dessa mesma confirmação.  
 
A Brenntag poderá suspender a entrega dos produtos 
no caso de o Cliente não pagar qualquer valor devido à 
Brenntag na data do seu vencimento. 
 
A Brenntag fica totalmente exonerada da 
responsabilidade pela falta de entrega se tal for devido 
a circunstâncias imprevistas ou de força maior. O 
mesmo se aplica a qualquer impedimento ao 
desempenho devido a eventos fora do controlo da 
Brenntag, tais como falha de fornecimento pelo seu 
fornecedor, escassez de matérias-primas, alterações 
regulamentares, catástrofes naturais, pandemias ou 
greves. Se algum destes impedimentos se prolongar 
para além de três meses, a Brenntag terá o direito de 
desistir do pedido sem incorrer em qualquer 
responsabilidade. 
 
No caso de o Cliente se recusar a receber a 
mercadoria encomendada sem motivo válido, a 
Brenntag procederá à sua armazenagem, por conta e 
risco do Cliente, e terá o direito de a destruir no prazo 
de dois meses. Os custos de armazenamento e 
destruição serão suportados pelo Cliente. 
 
 
 
 

information is in force when its Clients issues a 
purchase order.   
 
Fourth. Regulatory compliance.  
 
The Customer declares by issuing its order that it 
complies with the safety, environmental and, in 
general, with all regulations applicable to the 
possession and use of the products delivered by 
Brenntag and for safe unloading at its facilities, 
which the Customer declares to know and comply 
with. 
 
Fifth. Delivery and Reception of products.  
 
Unless agreed in writing in Brenntag´s order 
confirmation of a specific delivery, the delivery date 
informed by Brenntag is for guidance only, without 
prejudice to its best efforts to make deliveries within 
the timeframe required by the Customer. 
 
 
Unless otherwise agreed in writing, the delivery time 
set out in the order confirmation shall be calculated 
from the day of issue of the order confirmation.  
 
 
Brenntag may suspend the delivery of the products 
in case the Customer fails to pay any amount due to 
Brenntag when due. 
 
Brenntag shall be completely exonerated from 
liability for non-delivery if this is due to acts of God 
or force majeure, and shall be deemed as such  any 
impediment to performance due to events beyond 
the control of Brenntag, such as failure to supply by 
its supplier, shortages of raw materials, changes in 
regulations, natural disasters, pandemics or strikes. 
If any such impediment to performance extends 
beyond three months, Brenntag shall be entitled to 
withdraw from the order without incurring any 
liability. 
 
 
In the event that the Customer refuses to receive 
the products ordered without justified reason, 
Brenntag is entitled to store them at the Customer's 
risk and expense and destroy them within two 
months. The costs of storage and destruction shall 
be borne by the Customer. 
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Sexta. Pagamento dos Produtos. 
 
O Cliente deverá pagar pelos Produtos vendidos nas 
condições refletidas na confirmação do pedido. Salvo 
acordo expresso em contrário, o pagamento dos 
produtos será efetuado trinta (30) dias após a data de 
entrega, sem prejuízo de este período ser revisto de 
acordo com a evolução da solvência do Cliente.  
 
 
 
Independentemente do método de pagamento 
acordado, o local de pagamento dos bens será a sede 
social da Brenntag.  
 
O atraso no pagamento gera automaticamente, pelo 
mero incumprimento do pagamento no prazo acordado, 
sem necessidade de aviso de vencimento nem de 
intimação alguma por parte da Brenntag, juros de mora 
a favor desta, equivalentes à Euribor a um mês mais 
uma sobretaxa de cinco (5) pontos percentuais.  
 
As reclamações do Cliente, por qualquer razão que 
seja, não lhe dão o direito de ignorar o pagamento de 
qualquer fatura. A possibilidade de o Cliente 
compensar faturas com montantes devidos pela 
Brenntag está expressamente excluída.  
 
A Brenntag reserva-se a possibilidade de aumentar os 
preços oferecidos ou as condições de pagamento em 
qualquer momento posterior à confirmação do pedido e 
anterior à entrega no caso em que o fabricante ou 
fornecedor os aumente. Neste caso, o Cliente será 
informado com a maior brevidade e terá sempre direito 
a recusar a encomenda antes da entrega. O Cliente 
não deverá responsabilizar a Brenntag por quaisquer 
danos que o aumento ou a recusa do preço da 
encomenda, conforme o caso, lhe possa ter causado. 
 
A Brenntag reserva-se expressamente o direito de 
aplicar sobretaxas comerciais para transações que, 
devido à dificuldade do serviço, à complexidade da 
entrega ou aos custos inesperados associados, se 
justifiquem economicamente. 
 
 
Sétima. Reserva de Propriedade. 
 
A Brenntag reserva a propriedade dos produtos até que 
o pagamento dos mesmos tenha sido efetuado. No 
caso em que o Cliente revenda produtos que ainda não 
tenham sido pagos à Brenntag, deverá ceder à 
Brenntag quaisquer direitos que possa ter sobre os 
bens, incluindo sem limitação, para além do direito ao 

Sixth. Payment of the Products. 
 
The Customer shall pay for the Products sold under 
the conditions set out in the order confirmation. 
Unless otherwise expressly agreed, the payment of 
the products will be made within thirty (30) days 
from the day following that of their delivery, without 
prejudice that this period will be revised in 
accordance with the evolution of the Client's 
solvency.  
 
Regardless of the agreed payment method, the 
place of payment for the goods shall be the 
registered office of Brenntag. 
 
Late payment will automatically generate, for the 
mere failure to pay within the agreed period, without 
the need for any notice of due date or notice from 
Brenntag, late payment interest in favour of 
Brenntag equivalent to the one-month Euribor plus a 
surcharge of five (5) percentage points.  
 
Claims by the Customer for any reason whatsoever 
shall not entitle it to disregard payment of any 
invoice. The possibility of the Purchaser offsetting 
invoices against amounts due from Brenntag is 
expressly excluded.  
 
Brenntag reserves the right to increase the prices 
offered or the terms of payment at any time after 
confirmation of the order and prior to delivery if the 
manufacturer or supplier increases them. In this 
case, the Customer will be informed as soon as 
possible and will always have the right to refuse the 
order before delivery. The Customer shall not hold 
Brenntag liable for any damages caused by the 
price increase or refusal of the order, as the case 
may be. 
 
Brenntag expressly reserves the right to apply 
commercial surcharges for transactions that either 
because of the difficulty of the service, the 
complexity of the delivery or unforeseen associated 
costs are economically justified. 
 
 
Seventh. Reserve of Ownership. 
 
Brenntag reserves ownership of the products until 
payment has been made. In the event that the 
Customer resells goods that have not yet been paid 
for to Brenntag, it shall assign to Brenntag any rights 
it may have in the goods, including without 
limitation, in addition to the right to credit for 
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crédito para o pagamento do seu preço, qualquer 
indemnização que lhe seja devida em matéria de 
responsabilidade contratual ou extracontratual, pelo 
que deverá fornecer à Brenntag qualquer informação 
que esta considere necessária e que será igualmente 
fornecida pela Brenntag de uma propriedade de 
terceiro sobre os mesmos bens.   
 
.Oitava. Transmissão do Risco.  

 
O risco sobre os produtos vendidos pela Brenntag será 
transmitido ao Cliente de acordo com o Incoterm© 
acordado, e de outra forma quando os produtos são 
disponibilizados ao Cliente ou a terceiro que recolhe os 
produtos nas instalações da Brenntag ou de um terceiro 
designado pela Brenntag. 
 
 
Nona. Descarga. 
 
Salvo acordo expresso em contrário por escrito, o Cliente 
deverá descarregar os produtos à chegada às suas 
instalações e manter a Brenntag isenta de quaisquer 
danos que possam ocorrer durante tal operação. 
 
 
O Cliente será sempre responsável pela descarga e pelo 
armazenamento da mercadoria, e indemnizará a 
Brenntag das eventuais reclamações, danos, custos ou 
gastos suportados em conceito de lesões pessoais, 
disfunções, lesões ou danos materiais ou meio 
ambientais derivados ou associados à descarga, 
armazenamento, manipulação, venda ou uso do Produto 
por parte do Cliente ou dos seus empregados ou 
subcontratados, assim como por incumprimento da 
documentação preventiva ou divulgação inadequada aos 
seus empregados e/ou  subcontratados. 
 
O Cliente deverá descarregar a mercadoria corretamente 
e sem demora. Se os nossos empregados ou 
transportadores colaborarem na descarga e, ao fazê-lo, 
causem danos à mercadoria ou outros danos, serão 
considerados como agindo por conta e risco do Cliente e 
o Cliente não poderá exigir responsabilidade à Brenntag 
por tais danos. 
 
No caso de entregas em contentores ou cisternas, o 
cliente deverá assegurar, sob sua própria 
responsabilidade, de que o contentor seja esvaziado ou 
que a cisterna seja descarregada o mais rápido possível 
e devolvido à Brenntag ou à morada indicada. Se o 
período durante o qual o contentor permanece nas 
instalações do Cliente for prolongado por razões que 
sejam responsabilidade do Cliente, quaisquer custos 

payment of the price, any compensation due to it in 
respect of contractual or non-contractual liability, for 
which purpose it shall provide Brenntag with any 
information it deems necessary and which shall also 
be provided in the event that Brenntag exercises a 
third party right of ownership in the same goods. 
 
 
Eighth. Transmission of Risk.  
 
T The risk in the products sold by Brenntag shall 
pass to the Customer in accordance with the agreed 
Incoterm©, or otherwise at the time the products are 
made available to the Customer or to the third party 
who collects the products, from Brenntag's premises 
or from the premises of a  third party designated by 
Brenntag. 
 
Ninth. Unloading. 
 
Unless otherwise expressly agreed in writing, the 
Customer shall unload the products upon their 
arrival at its premises and shall hold Brenntag 
harmless from any damage that may occur during 
such operation. 
 
The Customer shall always be responsible for 
unloading and storing the goods and shall indemnify 
Brenntag against any claims, damages, costs or 
expenses incurred in connection with personal 
injury, death, injury or damage to property or the 
environment arising from or in connection with the 
unloading, storage, handling, sale or use of the 
Product by the Customer or its employees or 
contractors and the failure to observe preventive 
documentation or its improper disclosure to its 
employees and/or contractors. 
 
The Customer must unload the goods correctly and 
without delay. If our employees or transporters 
assist in unloading and in doing so cause damage to 
the goods or other damage, they shall be deemed to 
be acting at the Customer's risk and the Customer 
may not hold Brenntag liable for such damage. 
 
 
In the case of deliveries in containers or tanks, the 
customer must ensure, at its own risk, that the 
container is emptied, or the tank is unloaded as 
soon as possible and returned to Brenntag or to the 
address given. If the period during which the 
container remains at the Customer's premises is 
extended for reasons for which the Customer is 
responsible, the additional costs to Brenntag 
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adicionais incorridos pela Brenntag serão imputados ao 
Cliente. 
 
Décima. Embalagens. 
 

As Embalagens propriedade da Brenntag que estejam 
sujeitas a devolução não poderão ser utilizadas para 
usos e produtos que não seja os do produto entregue. 
 
O Cliente deverá entregar um depósito como garantia 
da devolução das embalagens. O depósito só será 
devolvido se as embalagens estiverem em boas 
condições para reutilização, sejam os originais 
entregues pela Brenntag e sejam devolvidos com todo 
o seu equipamento, tais como tampas, tampões ou 
válvulas. Esta devolução deverá realizar-se no prazo 
máximo de seis (6) meses a contar da data da sua 
entrega. Após o sexto mês sobre a data de entrega, as 
embalagens serão adquiridas automaticamente pelo 
Cliente ao preço do depósito cobrado.  
 
A devolução das embalagens é da responsabilidade do 
cliente. A Brenntag recolhe as embalagens 
graciosamente sempre que em atos de fornecimento o 
cliente tenha embalagens para devolver, estas sejam 
consideradas confiáveis e a tarefa de recolha não 
demore mais que 15 minutos adicionais. 
 
Sempre que o cliente solicite recolhas dedicadas de 
embalagens deve a operação ser acordada 
previamente com o nosso Departamento Comercial e 
implicará a faturação do custo de transporte respetivo. 
 
Em cada fornecimento, efetuam-se recolhas de nº de 
embalagens correspondentes aos espaços disponíveis 
na unidade logística, que são correspondentes aos 
espaços libertados no fornecimento efetuado (ex: 
fornecimento de 5 contentores garante recolha de 5 
contentores). 
 
As embalagens são utilizadas de uma forma dedicada, 
ou seja, cada embalagem é usada para um e um só 
produto sendo que essa característica está bem 
patente na embalagem através do seu rótulo. 
 
O manuseamento das embalagens deve ser sempre o 
adequado ao produto e tipo de embalagem. 
 
A reutilização da embalagem não prevê a lavagem da 
mesma, dentro do espírito de minimização da produção 
de resíduos, dos compromissos ambientais subscritos 
pela Brenntag e na procura da otimização dos custos 
logísticos. 
 

resulting from this will be charged to the Customer. 
 
 
Tenth. Containers. 
 
Brenntag's own packaging that is subject to return 
may not be used for uses and products other than 
that of the delivered product.  
 
The Customer must provide a deposit as a 
guarantee for the return of the packaging. The 
deposit will only be returned if the packaging is in 
good condition for reuse, is the original packaging 
delivered by Brenntag and is returned with all its 
equipment such as caps, plugs or valves. This 
return must be made within a maximum period of 
six (6) months from the date of delivery. After the 
six month following delivery, the packaging will be 
automatically purchased by the Customer at the 
price of the deposit charged.  
 
The return of packaging is the responsibility of the 
customer. Brenntag will collect packaging free of 
charge when the customer has packaging to 
return in the course of a delivery , is deemed to be 
reliable, and the collection task takes no longer 
than an additional 15 minutes. 
 
Whenever the customer requests dedicated 
packaging collection, this must be previously 
agreed with our Commercial Department and will 
involve invoicing the respective transport costs. 
 
In each delivery, collections are made of the 
number of packages corresponding to the 
available spaces in the logistics unit, which 
correspond to the spaces freed up in the delivery 
made (e.g: supply of 5 containers guarantees 
collection of 5 containers). 
 
The packages are used in a dedicated way, that 
is, each package is used for one and only one 
product and this feature is clearly visible on the 
package through its label. 
 
The handling of packages should always be 
appropriate to the product and type of package. 
 
Packaging reuse does not require washing, in the 
spirit of waste minimisation, environmental 
commitments by Brenntag and logistics cost 
optimisation. 
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O Cliente será responsável da entrega do resíduo da 
embalagem ou da embalagem usada para a sua correta 
gestão ambiental enquanto detentor final do mesmo, 
em conformidade com o artigo 22º do Decreto-Lei nº 
152-D/2017. Se aplicável, o Cliente arcará com os 
custos de limpeza ou destruição das embalagens. 
Nenhuma marcação deve ser removida do contentor ou 
embalagem. O Cliente será responsável pelas perdas 
de valor, alteração, contaminação ou perda das 
embalagens retornáveis. 
 

 
No que diz respeito às embalagens propriedade do 
Cliente e entregues à Brenntag, é expressamente 
referido que a Brenntag não é obrigada a verificar a 
adequação, estado ou limpeza, entre outras coisas, das 
embalagens fornecidas pelo Cliente, nem é responsável 
por quaisquer danos ou defeitos causados ao Cliente 
por embalagens defeituosas ou inadequadas entregues 
pelo Cliente à Brenntag.  

 
Décima Primeira. - Garantias. 
 
A Brenntag garante que os produtos que comercializa 
cumprem com as especificações fornecidas, e não 
oferece nenhuma outra garantia, explícita ou implícita, 
em relação aos produtos e/ou à sua idoneidade para 
nenhum uso em particular, incluso se fosse do 
conhecimento da Brenntag. Em caso de revenda do 
produto por parte do Cliente, este manterá a Brenntag 
livre perante reclamações de qualquer terceiro por 
motivo do uso dado ao mesmo. 
 
A Brenntag não amplia a sua garantia sobre os produtos 
para terceiras pessoas distintas do Cliente.  
 
A Brenntag não será responsável pelos danos que 
possam incorrer aos produtos entregues em 
consequência de uma manipulação incorreta do produto, 
se tiverem sido alterados de alguma forma pelo Cliente, 
ou se tiverem sido armazenados de forma imprópria.  
 
Qualquer assessoria dada pela Brenntag em relação aos 
produtos que vende não isenta o Cliente de realizar os 
seus próprios testes, ensaios e análises para determinar 
a utilização e aplicação dos produtos  a sua adequação 
em relação tanto ao processo de produção como ao 
resultado final pretendido, e a Brenntag não pode ser 
responsabilizada por qualquer consequência de tal 
assessoria, que se limita estritamente às especificações 
do produto. 
 
O Cliente deverá comprovar que o produto entregue nas 
suas instalações corresponde exatamente com o produto 

The Customer will be responsible for the delivery 
of the used container or packaging waste for its 
correct environmental management as the final 
holder of the same, in accordance with article 22 
of Decreto-Lei nº 152-D/2017. If applicable, the 
Customer shall bear the cost of cleaning or 
destroying the containers. No markings will be 
removed from the container or packaging. The 
Customer shall be responsible for any loss of 
value, exchange, contamination or loss of the 
returnable containers. 
 
With regard to packaging owned by the Customer 
and delivered to Brenntag, it is expressly noted 
that Brenntag is not obliged to check the 
suitability, condition or cleanliness of, among other 
things, of the packaging provided by the Customer 
nor is it responsible for any damage or defects 
caused to the Customer by defective or unsuitable 
packaging delivered by the Customer to Brenntag.  
 
Eleventh. - Guarantees. 
 
Brenntag warrants that the products it markets 
comply with the specifications supplied, and makes 
no other warranty, express or implied, in relation to 
the products and/or their suitability for any particular 
purpose, even if known to Brenntag. In the event of 
resale of the product by the Customer, the 
Customer shall hold Brenntag harmless against the 
claims of any third party due to the use of the 
product. 
 
Brenntag does not extend its warranty on the 
products to third parties other than the Customer.  
 
Brenntag shall not be liable for damage to delivered 
products resulting from improper handling of the 
product, from any alterations carried out by the 
Customer to the product, or from improper storage 
of the same. 
 
Any advice given by Brenntag in connection with the 
products it sells does not exempt the customer from 
carrying out its own tests, trials and analyses to 
determine the use and application of the products 
and their suitability in relation to both the production 
process and the intended end result, and Brenntag 
cannot be held liable for any consequences of such 
advice, which is strictly limited to the specifications 
of the product. 
 
The Customer must check that the product delivered 
to its premises corresponds exactly to the product 
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solicitado com carácter prévio à sua utilização ou 
comercialização. A Brenntag não será responsável pelos 
danos e prejuízos que um erro de carga possa originar 
ao Cliente quando não se tenha realizado tal 
comprovação e tivesse usado o produto errado no seu 
processo de produção ou se o tivesse comercializado. 
 
Décima Segunda. - Reclamações. 
 
O Cliente está obrigado a verificar a quantidade e a 
qualidade dos produtos no momento da sua receção e 
com carácter prévio à sua utilização.  
 
Em caso de entrega incorreta, o Cliente deverá fazer a 
reserva correspondente na guia de entrega e deve 
notificar a Brenntag sobre a incorreção no prazo de 
quatro dias seguintes ao dia a receção dos produtos, se 
a incorreção for aparente, ou no prazo de trinta dias a 
partir da data de receção se fosse oculto. Se for provado 
que a Brenntag é responsável pelo defeito do produto, a 
Brenntag deverá, à sua escolha, compensar o cliente 
através da substituição dos produtos no momento da 
entrega dos produtos defeituosos ou através do 
reembolso do valor pago pelo Cliente, decisão que será 
comunicada pela Brenntag ao Cliente. 
 
A responsabilidade total da Brenntag resultante da falha 
ou execução defeituosa do Pedido, ou qualquer 
responsabilidade da Brenntag perante o Cliente 
resultante da compra, limita-se ao preço dos produtos 
encomendados. Nenhuma das partes será responsável 
perante a outra por danos indiretos ou perda de lucros ou 
perda de produção, utilização, negócio, boa vontade ou 
reputação, ou interrupção do negócio e/ou aumento de 
custos, exceto conforme expressamente previstos nas 
presentes Condições de Venda, quer incorridos ou 
reclamados pela outra parte ou por terceiros.  
 
  
Décima Terceira. Resolução do Pedido.  
 
Qualquer uma das partes poderá rescindir o Pedido em 
caso de incumprimento pela outra de qualquer das 
obrigações estabelecidas no Pedido. Em particular, e 
para além dos previstos na lei, os seguintes elementos 
serão motivos de rescisão a pedido da Brenntag, sem 
limitação: 
 

i. Não pagamento, pagamento parcial ou tardío 
dos pedidos,  

ii. Diminuição do crédito comercial do Cliente de 
acordo com a companhia de seguros de crédito 
comercial da Brenntag 

iii. Incumprimento das normas de Segurança, 

ordered prior to its use or marketing. Brenntag shall 
not be liable for any damages that such a misload 
may cause to the Customer if the Customer has not 
checked the products upon delivery and has used 
the wrong product in its production process or 
marketed it. 
 
Twelfth. - Claims. 
 
The Customer is obliged to check the quantity and 
quality of the products on receipt and prior to use.  
 
  
In the event of defective delivery, the Customer 
must make the corresponding reservation on the 
delivery note and must notify Brenntag of the defect 
within four calendar days from the day of receipt of 
the products, if the defect is apparent, or within thirty 
days from receipt if it is hidden. If it is proven that 
Brenntag is responsible for the product defect, 
Brenntag shall, at its option, compensate the 
Customer by replacing the products upon delivery of 
the defective products or by reimbursing the price 
paid by the Customer, at which time Brenntag shall 
inform the Customer. 
 
Brenntag's total liability arising from the failure or 
defective performance of the Order, or any liability of 
Brenntag to the Customer arising from the 
purchase, is limited to the price of the products 
ordered. Neither party shall be liable to the other for 
indirect damage or loss of profit or loss of 
production, use, business, goodwill or reputation, or 
interruption of business and/or increased costs 
except as expressly provided in these Sales 
Conditions, whether incurred or claimed by the other 
party or a third party.   
 
 
 Thirteenth. Order Termination.  
 
Either party may terminate the Order in the event of 
breach by the other of any of the obligations set out 
in the Order. In particular, and in addition to those 
set out in the law, the following shall be grounds for 
termination at the request of Brenntag, without 
limitation: 
  

i. Non-payment, partial payment or late payment of 
orders, 

ii. Decrease in the Customer's limit credit according 
to Brenntag's credit insurance company 

iii. Non-compliance with safety, environmental or any 
other applicable regulations, instructions provided 
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meio-ambiental ou qualquer outra que seja de 
aplicação, instruções cedidas pela Brenntag 
e/ou das normas de Segurança e Higiene, Meio 
Ambiente, assim como de quantas normas 
sejam de aplicação.   

iv. Incumprimento das obrigações do Cliente 
estabelecidas nestas Condições de Venda. 

 
O pedido será resolvido por meio da notificação que 
qualquer uma das partes faça à outra no caso em que 
ocorra qualquer uma das causas acima referidas.  
 
Décima Quarta. - Proteção de Dados de Caráter 
Pessoal 
 
Tanto o Cliente como a Brenntag respeitarão sempre as 
disposições dos regulamentos de proteção de dados 
aplicáveis, tanto o Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação destes dados, como as disposições da Lei  nº 
58/2019 de 8 agosto, que assegura a execução, na 
ordem jurídica nacional, do Regulamento (EU) 
20126/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril 
de 2016, relativo a proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados e seus regulamentos de 
aplicação.  
 
 
Décima Quinta. - Confidencialidade. 
 
Toda a informação partilhada pelo Cliente e pela 
Brenntag como resultado da sua relação comercial é 
considerada Informação Confidencial e é Propriedade 
exclusiva da parte que emite a informação e a parte 
recetora compromete-se a não a divulgar ou transferir as 
suas copias ou reproduções a terceiros sem o 
consentimento prévio da outra parte, exceto no caso de 
informação que seja do domínio público ou que seja 
exigida pela autoridade administrativa ou judicial. 
 
 
Décima Sexta. - Comunicações 
 
Todas as comunicações entre as Partes relativas ao 
Pedido devem ser feitas por escrito e para serem 
vinculativas deverão ser assinadas por pessoas 
devidamente autorizadas pela arte remetente. As partes 
concordam que o correio eletrónico é um meio de 
comunicação válido para todos os assuntos relacionados 
com a gestão quotidiana da relação com o Cliente. Para 
todos os outros assuntos para além da gestão diária da 

by Brenntag and/or the Health and Safety and 
Environmental regulations, as well as any other 
applicable regulations.   

iv. Failure to comply with the Customer's obligations 
established in these Terms and Conditions of 
Sale. 

 
The order will be terminated by means of the 
notification that any of the parts made to the other in 
case of being incurred in any of the above-
mentioned causes. 
 
Fourteenth. - Protection of Personal Data. 
 
 
Both the Customer and Brenntag shall at all times 
observe the provisions of the regulations on 
applicable data protection, both Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data, and 
the provisions of Law 58/2019 August the 8th, which 
ensures the implementation, in the national legal 
order, of Regulation (EU) 20126/679 of the 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free 
movement of such data and its implementing 
regulations.  
 
Fifteenth. - Confidentiality. 
 
All information exchanged by the Customer and 
Brenntag as a result of their business relationship is 
considered confidential information and is the 
exclusive property of the party issuing the 
information and the recipient agrees not to disclose 
it or transfer its copies or reproductions to third 
parties without the prior consent of the other, with 
the exception of that which is in the public domain or 
which is required by the administrative or judicial 
authority. 
 
Sixteenth. - Communications 
 
All communications between the Parties concerning 
the Order shall be in writing and to be binding they 
must be signed by persons duly authorised by the 
sending Party. The Parties agree that e-mail is a 
valid means of communication for all matters 
relating to the day-to-day management of the 
relationship with the Client.  For all other matters 
beyond the day-to-day management of the 
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relação com o Cliente, a as comunicações devem ser 
feitas por meios fiáveis. Salvo acordo em contrário, o 
endereço válido para efeitos de notificações deve ser 
entendido como a sede social de cada uma das partes 
ou o que aparece, se for caso disso, no pedido. 
 
 
Décima Sétima. Código de Conduta. 
 
Através da emissão do pedido, o Cliente manifesta a sua 
aceitação dos princípios recolhidos no Código de 
Conduta e Ética Empresarial da Brenntag, que consultou 
previamente em: 
 
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/cod
e_of_business_conduct_and_ethics_2020_portuguese.p
df 
 
Décima Oitava. - Legislação Aplicável e Jurisdição. 
  
A lei aplicável a estas Condições de Venda é o direito 
civil português. 
 
Qualquer litígio que possa surgir em relação ao 
cumprimento destas Condições de Venda deve ser 
resolvido em primeira instância de forma amigável, para 
o que as partes terão um período de um mês a partir do 
momento em que for trazido à luz por uma das partes. 
Decorrido este período, qualquer das partes pode 
recorrer à jurisdição ordinária, para a qual as partes 
estipulam que tais litígios sejam submetidos aos juízes e 
tribunais de Lisboa, renunciando expressamente a 
qualquer outra jurisdição que lhes possa corresponder.  
 
 
A Brenntag reserva-se o direito de modificar estas 
Condições de Venda.  
 
Data da última revisão: 27 abril 2021.  
 
As Condições de Venda da Brenntag em vigor podem 
ser consultadas em:  
 
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/con
diciones-gerais-de-venda-bp-2.pdf 

relationship with the Client, communications must 
be made by reliable means.  Unless otherwise 
agreed, the valid address for the purposes of 
notifications shall be understood to be the registered 
office of each of the parties or that which appears, 
where appropriate, in the Order.   
 
Seventeenth. - Code of Conduct. 
 
By placing an order, the Customer declares its 
acceptance of the principles contained in Brenntag's 
Code of Business Conduct and Ethics, which it has 
previously consulted at:  
 
https://www.brenntag.com/media/documents/portug
al/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_en
glish.pdf 
 
Eighteenth. - Applicable Law and Jurisdiction. 
  
The law applicable to these Terms and Conditions 
of Sale is Portuguese law. 
 
Any dispute that may arise in relation to the 
fulfilment of these Sales Conditions must be 
resolved in the first instance in an amicable manner, 
to which end the parties shall have a period of one 
month from the date on which it was brought to the 
attention of one of the parties. Once this period has 
elapsed, any of the parties may resort to ordinary 
jurisdiction, for which the parties stipulate that such 
disputes be submitted to the judges and courts of 
Lisbon, expressly renouncing any other jurisdiction 
that may correspond to them.  
 
Brenntag reserves the right to amend these Terms 
and Conditions of Sale.  
 
Date of last revision: 27 abril 2021  
 
Brenntag's current Terms and Conditions of Sale 
can be found at:  
 
https://www.brenntag.com/media/documents/portug
al/condiciones-gerais-de-venda-bp-2.pdf 

 

https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_portuguese.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_portuguese.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_portuguese.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_portuguese.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/condiciones-gerais-de-venda-bp-2.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/condiciones-gerais-de-venda-bp-2.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_english.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_english.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/code_of_business_conduct_and_ethics_2020_english.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/condiciones-gerais-de-venda-bp-2.pdf
https://www.brenntag.com/media/documents/portugal/condiciones-gerais-de-venda-bp-2.pdf

