
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN: 

 

 

I. Interpretatie 

 

1.1. In deze Bepalingen en Voorwaarden betekent: 

 

"WERKDAG" een dag (een andere dan een 

zaterdag, zondag of wettelijke feestdag) waarop de 

banken in België geopend zijn voor zakelijke 

handelingen. 

 

CONTRACT: het contract voor de levering van 

materiaal en diensten; 

 

KLANT: de persoon of rechtspersoon die 

schriftelijke prijsopgave van de leverancier 

aanvaardt voor de levering van goederen en/of 

diensten; 

 

"GOEDEREN/DIENSTEN": de goederen (daarbij 

inbegrepen elke gedeeltelijke levering of delen 

daarvan) die de leverancier dient te leveren 

overeenkomstig deze Voorwaarden (en "goederen" 

zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd) 

en/of de omschreven te verlenen diensten; 

 

"GROEP": met betrekking tot een onderneming, die 

onderneming, haar filialen, haar 

holdingmaatschappijen en haar filialen; 

 

"TOEGELEVERDE MATERIALEN": alle door de klant 

met betrekking tot de goederen/diensten voorziene 

documenten of andere materialen en alle gegevens 

of andere inlichtingen; 

 

"LEVERANCIER": NV AGGERES (geregistreerd in 

België bij de KBO onder nummer 838.905.785); 

 

"VOORWAARDEN": de in dit document voorziene 

standaardvoorwaarden die (tenzij de context 

anderszins vereist) alle tussen de klant en de 

leverancier schriftelijk overeengekomen speciale 

voorwaarden omvatten; 

 

"SCHRIFTELIJK", en alle gelijksoortige Bepalingen 

en Voorwaarden, omvat post, e-mail, 

boodschappen per fax, elektronische post en 

andere vormen van elektronische communicatie. 

 

 

1.2 De hoofdingen in deze Bepalingen en 

Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en 

zullen de interpretatie ervan niet aantasten. 

1.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren op alle 

andere (inkoop)voorwaarden die overeengekomen 

worden. 

 

2. De levering 

 

2.1. De leverancier zal de goederen leveren en de 

klant zal deze kopen en/of de leverancier zal de 

omschreven diensten aan de klant verstrekken 

overeenkomstig de schriftelijke prijsopgave van de 

leverancier (of zoals anderszins tussen de partijen 

schriftelijk is overeengekomen) die altijd 

onderworpen zijn aan deze Bepalingen en 

Voorwaarden, die het de handelsrelatie zullen 

beheersen onder uitsluiting van andere 

voorwaarden. 

2.2. Geen enkele wijziging van deze Bepalingen en 

Voorwaarden zal bindend zijn tenzij schriftelijk 

overeengekomen tussen de gevolmachtigde 

vertegenwoordigers van de klant en de leverancier. 

2.3. De werknemers of agenten van de leverancier 

zijn niet gemachtigd voorstellen te doen 

betreffende de goederen/diensten, tenzij dit door 

de leverancier schriftelijk wordt bevestigd.  

2.4. Adviezen of aanbevelingen door de leverancier 

of diens werknemers of agenten gegeven aan de 

klant of diens werknemers of agenten wat betreft 

opslag, aanwending of gebruik van de goederen of 

wat betreft het verstrekken van de omschreven 

diensten die niet schriftelijk door de leverancier 

bevestigd werden, worden geheel op eigen risico 

van de klant opgevolgd of er wordt naar gehandeld 

en de leverancier zal bijgevolg niet aansprakelijk 

zijn voor dusdanige adviezen of aanbevelingen die 

niet als zodanig bevestigd zijn. 

2.5. Typografische of administratieve of andere 

vergissingen of weglatingen in verkoopliteratuur, 

prijsopgave, prijslijst of aanvaarding van een 

offerte, factuur of ander document of andere 

inlichtingen uitgaande van de leverancier zullen 

onderworpen zijn aan de mogelijkheid tot een 

rechtzetting zonder enige aansprakelijkheid van de 

zijde van de leverancier. 

 

3. Orders en specificaties 

 

3.1. Geen enkele door de klant voorgelegde order 

zal geacht worden aanvaard te zijn door de 

leverancier, tenzij en totdat deze schriftelijk door 

de bevoegde vertegenwoordiger van de leverancier 

bevestigd is. 

3.2. De klant zal ten opzichte van de leverancier 

verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de 

voorwaarden van enigerlei order voor 

goederen/diensten (daarbij elke van toepassing 

zijnde specificatie inbegrepen) ten laste van de 

klant en voor het geven van alle noodzakelijke 

inlichtingen aan de leverancier betrekking hebbend 

op de goederen/diensten binnen een voldoende 

lange termijn, teneinde de leverancier toe te laten 

het contract in overeenstemming met zijn 

Bepalingen en Voorwaarden uit te voeren. De klant 

dient de juistheid van al het toegeleverde materiaal 

te verzekeren. 

3.3. De hoeveelheid, kwaliteit en omschrijving van 

de goederen en elke specificatie daarvan of het 

verstrekken van de omschreven diensten dient in 

de prijsopgave te worden vermeld (of zoals 

anderszins schriftelijk overeengekomen tussen de 

partijen). 

3.4. De leverancier behoudt zich het recht voor 

wijzigingen in de specificatie van de goederen aan 

te brengen, nodig voor het beantwoorden aan de 

van toepassing zijnde wettelijke of E.U.-bepalingen 

of, waar de goederen dienen geleverd te worden 

volgens specificatie van de leverancier, die de 

kwaliteit of de werking niet daadwerkelijk zullen 

aantasten; 

3.5. Geen enkele order die door de leverancier 

aanvaard werd mag door de KLANT geannuleerd 

worden, uitgezonderd met schriftelijke 

toestemming van de leverancier en onder 

voorwaarde dat de leverancier geheel en al 

schadeloos gesteld zal worden voor alle verliezen 

(winstderving inbegrepen), kosten (kosten voor 

werkuren en gebruikte materialen inbegrepen), 

schade, lasten en uitgaven, tengevolge van de 

annulering door de leverancier opgelopen, die 

forfaitair te begroten is op 40 % van het bedrag 

van het bestelde order. 

 

4. Prijs van de goederen/diensten 

 

4.1. De prijs van de goederen/diensten is de door 

de leverancier in zijn prijsopgave aangeduide prijs. 

Alle opgegeven prijzen blijven slechts 30 dagen 

geldig of tot een eerdere aanvaarding door de 

klant, na afloop van welke termijn deze door de 

leverancier gewijzigd mogen worden zonder de 

klant hiervan in kennis te stellen. 

 4.2. De leverancier behoudt zich het recht voor de 

klant hiervan schriftelijk in kennis te stellen voor 

de levering van de goederen en/of het verlenen 

van de omschreven diensten, om de prijzen 

daarvan te verhogen, om elke door de leverancier 

ondergane kostenverhoging te compenseren, 

tengevolge van factoren die buiten de invloed van 

de leverancier vallen (zoals, zonder beperking, 

mogelijke wijzigingen van de wisselkoersen, 

financiële maatregelen, wijzigingen der rechten en 

belastingen, aanzienlijke verhogingen van 

arbeidskosten, materialen en andere kosten), 

wijzigingen van door de klant verlangde 

leveringstijden, hoeveelheden, specificaties der 

goederen/diensten of nalaten door de klant om de 

leverancier gepaste inlichtingen of instructies te 

verschaffen. 

4.3. Behalve zoals elders bepaald in de geschriften 

van de leverancier, worden alle prijzen voor 

goederen door de leverancier aangeduid voor 

levering af werk en waar de leverancier akkoord 

gaat met een andere levering van de goederen dan 

af werk, moet de klant zich verbinden aan de 

leverancier de kosten voor transport, verpakking 

en verzekering te betalen. 

4.4. De prijs is exclusief een eventueel van 

toepassing zijnde belasting op de toegevoegde 

waarde, die de klant verplicht is aan de leverancier 

te betalen. 

 

5. Betalingsvoorwaarden 

 

5.1. Indien enkel goederen geleverd dienen te 

worden dient de klant voor de levering over te 

gaan tot volledige betaling waarna de leverancier 

de order van de klant bevestigt. 

5.2. Waar goederen en omschreven diensten of 

omschreven diensten alleen, geleverd dienen te 

worden, is 50% van de totale prijsopgave (inclusief 

het bedrag van BTW en leveringskosten) 

betaalbaar bij aanvaarding van de prijsopgave door 

de klant, 30% van de totale prijsopgave is 

betaalbaar voor verzending, en is het saldo 

betaalbaar onmiddellijk na voltooiing van de 

omschreven diensten in de prijsopgave. 

De klant verbindt er zich toe geen saldo in te 

houden groter dan de nog uit te voeren werken 

binnen de prijsopgave  

5.3. Indien de klant verzuimt een betaling te doen 

op de vervaldatum dan is de leverancier, zonder 

beperking van rechten of verhaal zijnerzijds, 

gerechtigd om: 

5.3.1. het contract te annuleren of verdere levering 

van goederen/diensten aan de klant op te schorten 

en aanspraak te maken op de onder 3.5 vermelde 

forfaitaire vergoeding . 

5.3.2. aanspraak te maken op elke door de klant 

gedane betaling voor die goederen/diensten (of de 

onder enig ander contract tussen de klant en de 

leverancier geleverde goederen/diensten) die de 

leverancier gepast acht (niettegenstaande 

beweerde aanspraken door de klant), en 

5.3.3. de klant interest te berekenen (zowel voor 

als na enig vonnis) over het onbetaalde bedrag 

tegen een tarief van 3 procent per jaar boven dat 

van de " Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)" 

op het desbetreffende ogenblik met een minimum 

van 4%, totdat de volledige betaling gedaan is 

(een gedeelte van een maand geldt als een 

volledige maand voor het berekenen van de 

interest) of een intrest gelijk aan deze bepaald 

geworden door de Wet op de Betalingsachterstand 

tussen handelaren te België. Tevens een 

schadebeding aan te rekenen van 10 % op de 

prijs. 

 

6. Levering van goederen/verlenen van 

omschreven diensten  

 

6.1. De levering van de goederen geschiedt ten 

opzichte van de klant door de goederen bij de 

leverancier op te halen op elk ogenblik nadat de 

leverancier aan de klant bericht heeft gegeven dat 

de goederen gereed staan om afgehaald te worden 

of indien enige andere plaats voor levering van de 

goederen door de leverancier werd 

overeengekomen dat de leverancier de goederen 

op die plaats zou leveren. 

6.2. Elke genoemde datum voor levering van de 

goederen is slechts benaderend, de leverancier zal 

echter niet aansprakelijk zijn voor, om welke reden 

dan ook, vertragingen in de levering van de 



 
 
goederen. De leveringstijd is niet essentieel voor 

het contract, tenzij voorafgaandelijk door de 

leverancier schriftelijk overeengekomen. De 

goederen kunnen door de leverancier voor de 

vermelde leveringsdatum worden geleverd na 

redelijke kennisgeving aan de klant. 

6.3. Indien de leverancier nalaat de goederen, om 

welke reden dan ook, anders dan door enigerlei 

oorzaak buiten de redelijke macht van de 

leverancier of door een fout van de klant en de 

leverancier derhalve aansprakelijk is ten opzichte 

van de klant, dan zal de aansprakelijkheid van de 

leverancier beperkt zijn tot de meerkosten (indien 

die er zijn) ontstaan voor de klant (op de 

voordeligst mogelijke markt) voor soortgelijke 

goederen om de niet geleverde te vervangen. 

6.4. Indien de klant nalaat de geleverde goederen 

in ontvangst te nemen of verzuimt de leverancier 

gepaste leveringsinstructies te geven op het voor 

de levering vastgestelde tijdstip (anders dan om 

reden van enigerlei oorzaak buiten de redelijke 

macht van de klant of tengevolge van een fout van 

de leverancier) dan is de leverancier gerechtigd, 

zonder enig ander recht of verhaal te beperken, 

om: 

6.4.1. de goederen op te slaan tot de 

daadwerkelijke levering en de klant te belasten 

voor de redelijke kosten (verzekering inbegrepen) 

van opslag of 

6.4.2. de goederen tegen de meest gunstige 

dadelijk te bekomen prijs te verkopen (na aftrek 

van alle redelijke kosten voor opslag en verkoop) 

en de klant rekenschap te geven van de 

overschrijding van de prijs volgens contract of de 

klant te belasten voor enig deficit ten opzichte van 

de prijs volgens contract. 

Of aanspraak te maken op de onder 3.5 vermelde 

forfaitaire vergoeding. 

6.5. Waar de leverancier de klant omschreven 

diensten dient te verlenen, zullen deze diensten 

verleend worden in overeenstemming met de 

prijsopgave en: 

6.5.1. De klant dient op eigen kosten de 

leverancier alle noodzakelijke documenten en 

materialen te verstrekken en alle noodzakelijke, op 

de omschreven diensten betrekking hebbende, 

gegevens of andere inlichtingen binnen voldoende 

tijd om de leverancier toe te laten de omschreven 

diensten te verlenen. De klant dient de juistheid 

van al het aangeleverde materiaal te verzekeren; 

en 

6.5.2. De klant dient op eigen kosten duplicaten 

van de aangeleverde materialen te bewaren. De 

leverancier is niet aansprakelijk voor enig verlies of 

schade, waardoor ook veroorzaakt. De klant zal 

uitsluitend het risico dragen voor al het uitgaande 

materiaal vanaf het ogenblik van levering aan de 

klant of aan diens order. 

6.6. Ingeval de overeenkomst het leveren van 

diensten bevat zal de Klant de werf op het 

afgesproken tijdstip vrijmaken zodat de diensten 

door de leverancier kunnen uitgevoerd worden.  

Indien de leverancier buiten zijn wil verhinderd 

wordt door de Klant zijn diensten uit te voeren op 

het afgesproken tijdstip, zal hij onmiddellijk en 

zonder ingebrekestelling een boete kunnen eisen 

van 0,5% van het totaalbedrag per dag vertraging. 

 

7. Risico en eigendom 

  

7.1. Risico op beschadiging of verlies gaat over op 

de klant vanaf het ogenblik van de levering. 

7.1.1. Ingeval de goederen bij de leverancier ter 

plaatse geleverd dienen te worden, is dit op het 

moment dat de leverancier de klant verwittigt dat 

de goederen beschikbaar zijn om afgehaald te 

worden of 

7.1.2. Ingeval de goederen geleverd dienen te 

worden anders dan ter plaatse bij de leverancier, is 

dit op het moment van levering of indien de klant 

verzuimt de goederen in ontvangst te nemen op 

het moment dat de leverancier de goederen ter 

levering heeft aangeboden. Onderhavig artikel 7 

dient als uitdrukkelijk en schriftelijk 

overeengekomen eigendomsvoorbehoud ten 

voordele van de leverancier te worden 

geïnterpreteerd.  

7.2. Niettegenstaande levering en het overgaan 

van het risico voor de goederen of enige andere 

bepaling van deze Bepalingen en Voorwaarden, 

gaat de eigendom van de goederen niet eerder 

over op de klant dan nadat de leverancier contante 

betaling heeft ontvangen of de bedragen 

overgeschreven werden voor de volle prijs van de 

goederen en alle andere, voor verkoop door de 

leverancier aan de klant overeengekomen 

goederen waarvoor de vervaldag van de betaling 

dan verstreken is, 

7.3. Tot het ogenblik waarop de eigendom der 

goederen overgaat op de klant, dient de klant de 

goederen te beheren als zaakwaarnemer en 

bewaarnemer van de leverancier en dient hij de 

goederen gescheiden te houden van die van de 

klant en van derden en behoorlijk op te slaan, te 

beschermen, te verzekeren en te waarmerken als 

eigendom van de leverancier. 

7.4 Tot op het ogenblik waarop het 

eigendomsrecht van de goederen overgaat op de 

klant (en mits de goederen nog altijd bestaan en 

niet opnieuw verkocht werden), mag de leverancier 

op elk gewenst ogenblik van de klant verlangen de 

goederen aan de leverancier op te leveren en, 

indien de klant nalaat dit onmiddellijk te doen, de 

ruimten van de klant, of van derde partijen waar 

de goederen zijn opgeslagen, te betreden en de 

goederen weer in bezit te nemen. 

7.5 De klant is niet gerechtigd enige der goederen, 

die eigendom blijven van de leverancier, te 

verpanden, een retentierecht over ze in te stellen 

of op enigerlei wijze te belasten bij wijze van borg 

voor enigerlei schuldplichtigheid, maar indien de 

klant dit doet zullen alle door de klant aan de 

leverancier verschuldigde geldbedragen (zonder 

enig ander recht of verhaal te beperken) 

onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden. 

 

8. Rechten bij toegeleverde materialen en 

uitgaande materialen 

 

8.1 Eigendomsrechten en auteursrechten of andere 

rechten op intellectuele eigendom bij: 

8.1.1 uitgaande materialen (tenzij schriftelijk 

anderszins tussen de klant en de leverancier werd 

overeengekomen) behoren toe aan de leverancier, 

enkel onderworpen aan het recht van de klant het 

uitgaande materiaal te benutten om de uitgaande 

materialen voor de omschreven diensten te 

gebruiken. 

8.2 De klant garandeert dat toegeleverde 

materialen en het gebruik ervan door de 

leverancier om de omschreven diensten te 

voorzien, geen inbreuk zullen betekenen op 

auteursrechten of op andere rechten van derde 

partijen en de klant zal de leverancier vrijwaren 

tegen verliezen, schade, kosten of andere claims 

die voort zouden spruiten uit inbreuken. 

 

 

9. Garanties en aansprakelijkheid 

 

9.1 Afhankelijk van de navolgende bepalingen 

garandeert de leverancier dat de 

goederen/diensten op het ogenblik dat ze geleverd 

worden overeenkomen met hun specificaties en vrij 

zijn van materiaal- en bewerkingsfouten gedurende 

een periode van 12 maanden vanaf de datum van 

hun ingebruikname of 12 maanden na levering 

naargelang welke van de periodes zich het eerst 

voordoet. 

9.2 De bovengenoemde garantie wordt door de 

leverancier gegeven, afhankelijk van de volgende 

voorwaarden: 

9.2.1 De leverancier is niet aansprakelijk wat 

betreft gebreken voortkomend uit slijtage, 

opzettelijke beschadiging, abnormale 

gebruiksomstandigheden, nalatigheid wat betreft 

de instructies van de leverancier (zowel 

mondelinge als schriftelijke), verkeerd gebruik, 

wijzigingen, of herstellingen van de goederen 

zonder toestemming van de leverancier, 

nalatigheid wat betreft een behoorlijke opslag van 

de goederen, nalatigheid bij gebruik en/of een bij 

een onjuist gebruik van de goederen. 

9.2.2 De leverancier is niet aansprakelijk volgens 

bovenstaande garantie (of andere garanties of 

garantievoorwaarden) indien de volledige prijs voor 

de goederen of van de omschreven diensten niet 

werd betaald op de vervaldatum van de betaling; 

9.2.3 Bovengenoemde garantie strekt zich niet uit 

tot onderdelen, materialen of uitrusting die niet 

door de leverancier vervaardigd werden, met 

betrekking daartoe heeft de klant recht op de 

waarborg of garantie die de fabrikant aan de 

leverancier heeft gegeven en die door de 

leverancier aan de klant wordt doorgegeven. 

9.3 De leverancier garandeert de klant dat de 

omschreven diensten verleend worden onder 

toepassing van redelijke zorg en vakmanschap en, 

voor zover redelijkerwijs mogelijk, in 

overeenstemming met de prijsopgave en met de 

tussenpozen en binnen de periode waarnaar in de 

prijsaanbieding verwezen wordt (of zoals 

anderszins tussen de partijen schriftelijk werd 

overeengekomen). 

9.4 Afhankelijk, zoals uitdrukkelijk in deze 

Bepalingen en Voorwaarden voorzien en 

uitgezonderd waar de goederen/diensten worden 

verstrekt aan een persoon, die optreedt als een 

klant (Wet op de Marktpraktijken), zijn alle 

waarborgen, condities of andere voorwaarden 

opgelegd door de wet of door het gewoonterecht, 

in de hoogste door de wet toegelaten omvang, 

uitgesloten. Behoudens de algemeen geldende 

rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is 

de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding 

van schade, van welke aard dan ook, direct of 

indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of 

onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij 

de klant als bij derden.  

9.5 Een claim van de klant die gegrond is op 

gebreken in de kwaliteit of de toestand van de 

goederen of hun niet in overeenstemming zijn met 

de specificaties, dient (of de levering al dan niet 

door de klant geweigerd werd) binnen zeven dagen 

na datum van levering ter kennis van de 

leverancier te worden gebracht. Na een dergelijke 

kennisgeving dient de klant op eigen kosten, 

dergelijke goederen voor onderzoek terug te sturen 

aan de leverancier. Indien na onderzoek de 

goederen ondeugdelijk worden bevonden of niet in 

overeenstemming zijn met de specificaties dan 

dient de leverancier (naast de andere bepalingen 

van deze Bepalingen en Voorwaarden) de redelijke 

kosten voor transport naar de klant terug te 

betalen. Indien de levering niet werd geweigerd, 

en de klant de leverancier geen kennisgeeft, is de 

klant niet gerechtigd de goederen te verwerpen en 

is de leverancier niet aansprakelijk voor een 

dergelijk gebrek of verzuim en de klant zal eraan 

gehouden zijn de prijs te betalen als ware de 

goederen in overeenstemming met het contract 

geleverd. 

9.6 Waar een geldige claim met betrekking tot een 

van de goederen, en die gebaseerd is op een 

gebrek of het niet in overeenstemming zijn met de 

specificatie, ter kennis van de leverancier wordt 

gebracht, mag de leverancier overeenkomstig deze 

Bepalingen en Voorwaarden de goederen (of het 

onderdeel in kwestie), naar keuze van de 

leverancier, kosteloos vervangen, de klant de prijs 

van de goederen terugbetalen (of een evenredig 

deel van de prijs), in welk geval de leverancier niet 

verder aansprakelijk is ten opzichte van de klant. 

9.7 De leverancier draagt geen 

verantwoordelijkheid, noch onder de waarborgen 

vervat in 9.1 en 9.3 noch anderszins voor enig 



 
 
verlies, schade, kosten, uitgaven of andere claims 

voor schadeloosstelling voortvloeiend uit 

toegeleverde materialen of door de klant verstrekte 

instructies, die onvolledig zijn, onjuist, 

onnauwkeurig, onleesbaar of onsamenhangend of 

in verkeerde vorm, of voortkomend uit hun te late 

aankomst of niet aankomen of enigerlei andere 

nalatigheid van de klant. 

9.8 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

klant er te allen tijde zorg voor te dragen dat de 

goederen op de juiste wijze gebruikt worden, 

onderhouden en hersteld en steeds op een wijze 

dat het gebruik van de goederen door de klant 

geen enkele schade of verlies aan de locatie zal 

veroorzaken. 

9.9 De leverancier is niet aansprakelijk ten 

opzichte van de klant (in het bijzonder, maar 

zonder de ernst van deze clausule te beperken) 

met betrekking tot schade of verlies veroorzaakt 

door overweldigende/overvloedige overstroming, 

inslagschade, tussenkomst van derden (bv. 

vandalisme) voor winstderving of voor indirecte, 

bijzondere, of voortvloeiende verliezen of schade, 

kosten, uitgaven of andere claims voor 

schadevergoeding hoe dan ook (al dan niet 

veroorzaakt door onachtzaamheid van de 

leverancier, diens werknemers of agenten of 

anderszins) die voortvloeien uit of in samenhang 

met de levering van de goederen/diensten (daarbij 

begrepen vertragingen in de levering of 

nalatigheden bij de levering van goederen 

overeenkomstig het contract of wat dan ook) of 

hun gebruik door de klant en de totale 

aansprakelijkheid van de leverancier onder het 

contract,uitgezonderd indien uitdrukkelijk in deze 

Bepalingen en Voorwaarden voorzien. 

9.10 De leverancier is niet aansprakelijk ten 

opzichte van de klant of wordt geacht geen inbreuk 

te plegen uit hoofde van vertragingen in de 

uitvoering of nalatigheden bij de uitvoering, om het 

even welke verplichtingen van de leverancier met 

betrekking tot de goederen/diensten, indien de 

vertragingen of nalatigheden te wijten waren aan 

enigerlei oorzaak buiten de redelijke macht van de 

leverancier. Zonder het voorafgaande te beperken, 

zal het navolgende beschouwd worden als liggend 

buiten de redelijke macht van de leverancier: 

9.10.1 Overmacht, storm, brand of ongeval; 

9.10.2 oorlog of oorlogsdreiging, opstand 

burgerlijke onlusten of opeisingen; 

9.10.3 Wetten, beperkingen, reglementen, 

reglementen van inwendige orde, verboden of 

maatregelen van enigerlei aard uitgevaardigd door 

gouvernementele, parlementaire of plaatselijke 

overheden; 

9.10.4 invoer- en uitvoerreglementeringen, 

embargo's: 

9.10.5 stakingen, uitsluitingen of andere 

industriële acties of handelsbetwistingen (met of 

zonder betrokkenheid van werknemers van de 

leverancier of van derden); 

9.10.6 moeilijkheden bij het verkrijgen van ruw 

materiaal, arbeidskrachten, brandstof, onderdelen 

of machines; 

9.10.7 stroomonderbreking of machinebreuk. 

 

10. Schadeloosstelling/Toegang tot de ruimten  

10.1 Indien een claim wordt ingediend tegen de 

klant dat de goederen een inbreuk uitmaken of dat 

hun gebruik of wederverkoop inbreuk zou uitmaken 

op octrooien, auteursrechten, ontwerpen, 

handelsmerken of andere industriële of geestelijke 

eigendomsrechten van andere personen, dan dient, 

tenzij de claim voortvloeit uit het gebruik van een 

door de klant geleverde tekening, ontwerp of 

specificatie, de leverancier de klant schadeloos te 

stellen voor alle verliezen, schade, kosten en 

uitgaven opgelegd aan of opgelopen door de klant 

in verband met de claim, of betaald of 

overeengekomen te betalen door de klant tot 

regeling van de claim, mits: 

10.1.1 de leverancier de volledige leiding krijgt bij 

en procedures of onderhandelingen in verband met 

de claim; 

10.1.2 de klant de leverancier elke redelijke 

bijstand zal verlenen met het oog op dergelijke 

procedures of onderhandelingen; 

10.1.3 uitgezonderd ingevolge een definitieve 

uitspraak, mag de klant de claim niet betalen of 

aanvaarden of een dergelijke procedure in gevaar 

brengen zonder toestemming van de leverancier 

(die niet onredelijkerwijs zal worden onthouden); 

10.1.4 de klant mag niets doen wat enige 

verzekeringspolis of dekking door verzekering 

ongeldig zou of zou kunnen maken, die de klant 

zou kunnen hebben met betrekking tot een 

dergelijke inbreuk, en deze schadeloosstelling zal 

niet van toepassing zijn in zoverre de klant 

bedragen onder een dergelijke polis of dekking 

terugkrijgt (waarvoor de klant zijn uiterste best zal 

doen); 

10.1.5 de leverancier zal recht hebben op het 

voordeel daarvan en de klant zal 

dienovereenkomstig aan de leverancier rekenschap 

geven voor alle schade en kosten (indien die 

aanwezig zijn) toegekend ten gunste van de klant 

die betaalbaar zijn door of overeengekomen met 

toestemming van de klant (welke toestemming niet 

onredelijkerwijs zal worden onthouden) om te 

worden betaald door andere partijen met 

betrekking tot een dergelijke claim; en 

10.1.6 zonder verplichtingen van de klant volgens 

het gemeen recht te beperken, kan de leverancier 

verlangen zodanige stappen te ondernemen die de 

leverancier redelijkerwijs mag verlangen om 

dergelijke verliezen, schade, kosten of uitgaven, 

waarvoor de leverancier volgens deze clausule 

verantwoordelijk is, de klant schadeloos te stellen, 

te matigen of te verminderen. 

10.2 Indien de Klant van een derde partij enige 

schadeclaim zou ontvangen met betrekking tot het 

product zal de Klant onder dezelfde voorwaarden 

als vermeld geworden in 10.1 gevolg dienen te 

geven aan deze Claim. 

10.23 Indien de omschreven diensten ter plaatse 

bij de klant moeten worden verleend, dient de 

klant de leverancier voldoende toegang tot de 

ruimten te geven om het de leverancier mogelijk te 

maken het contract uit te voeren. De klant dient de 

leverancier volledig schadeloos te stellen voor alle 

schade of letsel toegebracht aan de leverancier of 

diens werknemers-aannemers of anderszins met 

betrekking tot het verlenen van de omschreven 

diensten ter plaatse bij de klant en dient voor 

gepaste verzekering met betrekking daartoe te 

zorgen en deze te handhaven. 

 

11 Beëindiging 

 

11.1 Ingeval dat: 

11.1.1 de klant een gerechtelijk akkoord sluit met 

zijn schuldeisers of (bij een persoon of firma) 

failliet gaat of (bij een bedrijf) een gerechtelijk 

akkoord of gelijkaardige procedure sluit of in 

vereffening gaat (anders dan met het doel tot een 

fusie of een herstructurering te komen) of dat er 

een reorganisatie van kracht wordt met betrekking 

tot de klant (in het kader van de "Wet op de 

continuïteit "  of de Faillissementwet; of 

11.1.2 een hypotheeknemer bezit neemt of er een 

curator aangesteld wordt over bezittingen of activa 

van de klant; of 

11.1.3 de klant ermee stopt of dreigt ermee te 

stoppen om de zaak voort te zetten; of 

11.1.4 de leverancier redelijkerwijs voorziet dat 

een van de bovengenoemde gevallen op het punt 

staat plaats te vinden met betrekking tot de klant 

en derhalve de klant desbetreffend kennis geeft; of 

11.1.5 de klant een inbreuk maakt op wezenlijke 

bepalingen van het contract, die niet verholpen 

kunnen worden of, indien te verhelpen, niet 

verholpen worden binnen de 14 dagen nadat de 

leverancier de klant van een dergelijke inbreuk 

schriftelijk op de hoogte gesteld heeft,dan, zonder 

enig ander ter beschikking van de leverancier 

staand recht of rechtsmiddel te beperken, kan de 

leverancier onmiddellijk het contract annuleren of 

elke verdere levering van goederen/diensten onder 

het contract opschorten, zonder enige 

aansprakelijkheid jegens de klant, en indien de 

goederen/diensten werden geleverd maar de prijs 

ervoor niet werd betaald, zal de prijs onmiddellijk 

opeisbaar en betaalbaar worden niettegenstaande 

enigerlei voorafgaandelijke tegengestelde 

overeenkomst of regeling. 

 

12 Gevolgen van een beëindiging 

 

12.1 Bij beëindiging van het contract, om welke 

reden dan ook, zullen de volgende verdere 

voorwaarden van toepassing zijn; 

12.1.1 de klant dient alle materialen van de 

leverancier, die niet volledig betaald werden, terug 

te geven. Indien de klant nalaat dit te doen, dan 

mag de leverancier de ruimten van de klant 

betreden en deze in bezit nemen. Totdat ze 

teruggegeven zijn, zal de klant geheel 

aansprakelijk zijn voor de verzekerde bewaring 

ervan en mag hij ze niet gebruiken voor enig doel 

dat geen verband houdt met dit contract; Dit 

beding geldt als uitdrukkelijk artikel houdende 

eigendomsvoorbehoud dat geacht wordt schriftelijk 

tot stand te zijn gekomen bij overeenkomst die 

voorafgaat aan de levering om als dusdanig 

tegenstelbaar te zijn aan de klant of een eventuele 

curator. 

12.1.2 verworven rechten en verhaal van de 

partijen zullen door de beëindiging niet worden 

aangetast, inbegrepen het recht schadevergoeding 

te eisen met betrekking tot iedere contractbreuk 

die bestond op of vóór de beëindiging- of 

afloopdatum; en 

12.1.3 clausules die uitdrukkelijk of stilzwijgend 

uitwerking hebben na beëindiging zullen volledig 

van kracht blijven en hun uitwerking behouden. 

 

13 Algemeen 

 

 

13.1 Geen der partijen mag, zonder 

voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 

andere (waarbij een dergelijke toestemming niet 

onredelijkerwijs onthouden mag worden, 

voorwaardelijk worden gesteld of uitgesteld mag 

worden), overdragen, overplaatsen, hypothekeren, 

belasten, onder curatele plaatsen of op enigerlei 

andere manier met het contract handelen, of met 

de rechten en verplichtingen daarvan, onder of 

voortvloeiend uit het contract (of enig document 

waarnaar daarin verwezen wordt) of beogen enige 

van deze zaken te doen of in onderaanneming te 

geven of op een of andere manier enigerlei of alle 

verplichtingen onder het contract te delegeren aan 

derde partijen of agenten. Elke partij zal echter vrij 

zijn op een dergelijke manier met andere 

ondernemingen in zijn groep te handelen zonder 

dat voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 

vereist is. 

13.2 Een aanzegging vereist of toegestaan te 

worden gedaan door de ene partij aan de andere 

onder deze bepalingen, dient schriftelijk aan die 

andere partij gericht te worden aan de zetel van 

zijn bedrijf of zijn voornaamste zakenadres of een 

zodanig ander adres als op het desbetreffende 

ogenblik bekend gemaakt kan zijn overeenkomstig 

deze bepaling, aan de partij die de aanzegging 

doet. 

13.3 Enigerlei aanzegging zal geacht worden 

behoorlijk te zijn ontvangen: 

13.3.1 indien persoonlijk afgeleverd, wanneer 

achtergelaten op het adres waarnaar in deze 

clausule verwezen wordt, of 

13.3.2 indien verzonden per gefrankeerde post of 

per aangetekende post om 9.00 's morgens op de 

tweede werkdag na de ter post bezorging; of 



 
 
13.3.3 indien afgeleverd door een handelskoerier 

op de datum en het uur die op het 

afleveringsbewijs van de koerier zijn afgetekend, of 

13.3.4 indien per fax of e-mail verzonden, op de 

werkdag volgend op de doorzending. 

13.4  de bepalingen van de clausules 13.2 en 13.3 

zullen niet van toepassing zijn op de betekening 

van enigerlei procedure of andere documenten bij 

wettelijke handelingen. 

13.5 Geen afstand nemen door de leverancier van 

contractbreuk door de klant mag beschouwd 

worden als afstand nemen van latere inbreuken op 

het contract of op andere bepalingen. 

13.6 indien bepalingen in het contract (of deel van 

een bepaling) door enig gerechtshof of andere 

autoriteit van een bevoegde rechtsmacht als 

ongeldig, onwettig of niet uitvoerbaar worden 

bevonden, zullen deze bepalingen of gedeeltelijke 

bepalingen, in de vereiste mate, geacht worden 

geen deel uit te maken van het contract en de 

geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige 

bepalingen zullen niet worden aangetast. 

13.7 Indien bepalingen uit het contract (of deel 

van een bepaling) als onwettig, ongeldig of 

onuitvoerbaar bevonden worden, zullen de 

bepalingen van toepassing zijn met de minimale 

wijziging, noodzakelijk om deze bepalingen legaal, 

geldig en uitvoerbaar te maken. 

13.8  Op de overeenkomsten tussen partijen is het 

Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, 

territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen 

partijen, zijn deze van het gerechtelijk 

arrondissement Antwerpen. 

13.9 Niets in het contract is bedoeld om, of zal 

geacht worden een partnerschap of een 

gemeenschappelijke onderneming van enigerlei 

aard tussen partijen te vormen, noch zal een partij 

de agent van een andere partij zijn voor een 

bepaald doel. Geen enkele partij zal gezag hebben 

om op te treden als agent voor een andere partij of 

om de andere partij op enigerlei wijze te binden. 

13.10  Een persoon die geen partij is in het 

contract zal geen enkel recht bezitten onder of in 

verband met het contract. 

 


