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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VANSICHEN LINEAIR TECHNIEK BVBA
(HIERNA: VANSICHEN)
1.

Toepassing

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen is Vansichen enkel gebonden door haar eigen
orderbevestiging en onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden), met
uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de Cliënt. Deze laatste binden
Vansichen derhalve slechts wanneer hij ze schriftelijk heeft aanvaard.

Zichtbare gebreken waarover door de Cliënt geen opmerkingen werden gemaakt op het ogenblik van
de levering zoals voorzien in artikel 3, worden geacht door de Cliënt te zijn aanvaard.
Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken dient door de Cliënt verplichtend schriftelijk te
worden overgemaakt aan Vansichen onmiddellijk na de ontdekking ervan en uiterlijk 6 maanden na
de effectieve levering. Latere klachten zijn laattijdig.
Elke klacht dient door de Cliënt exact en uitvoerig te worden gemotiveerd. Het bewijs van de
ingeroepen niet-conformiteit of gebrek rust op de Cliënt.
Geen enkele klacht geeft de Cliënt het recht zijn betalingsverbintenissen op te schorten of te
annuleren.
7.

In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden die
tussen Vansichen en de Cliënt schriftelijk werden overeengekomen, zullen deze laatste primeren.
2.

Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

Vansichen is enkel gebonden door haar eigen., orderbevestiging, dan wel een door haar uitdrukkelijk
ondertekend contract. Alle voorafgaandelijk hieraan met de Cliënt uitgewisselde documenten
kunnen Vansichen op geen enkele wijze verbinden.
De overeengekomen prijzen betreffen enkel en alleen de goederen en/of diensten beschreven in de
orderbevestiging of de bijzondere overeenkomst tussen Vansichen en de Cliënt. Elke bijkomende
levering van goederen en/of diensten zal enkel gebeuren op basis van een bijkomend afzonderlijk
contractueel document. In dat geval zal Vansichen gerechtigd zijn haar prijzen aan te passen aan de
tarieven die op dat ogenblik gelden.

Garantie – Aansprakelijkheid

Vansichen garandeert, afhankelijk van welke termijn zich het eerste zal realiseren, de Cliënt de
deugdelijkheid van de door hem afgeleverde goederen/diensten gedurende een periode van 6
maanden na de levering ervan, dan wel na het gebruik ervan tijdens 1000 bedrijfsuren door de Cliënt.
Op van derde betrokken onderdelen wordt door Vansichen niet meer garantie aan de Cliënt gegeven
dan Vansichen zelf van zijn leverancier hiervoor mocht ontvangen.
In geval van een door de Cliënt bewezen gebrekkige levering zal Vansichen naar zijn goeddunken
overgaan ofwel tot de herstelling van de gebrekkige goederen/diensten ofwel tot de creditering van
de corresponderende factuur. In geval tot herstelling zal worden beslist, staat het Vansichen vrij de
herstelling op een voor haar zo (kosten)efficiënt mogelijke manier te organiseren qua
herstellingswijze, locatie, e.d.

Indien de prijs is gebaseerd op eenheidsprijzen per hoeveelheid, zal de prijs worden aangepast in
geval van afwijkende hoeveelheden van meer dan 5%.

De garantieverplichting van Vansichen is strikt beperkt tot het voorgaande. Vansichen kan derhalve
nooit gehouden zijn voor het betalen van enige andere schadevergoeding aan de Cliënt zoals
fabricageonderbreking, productieverlies, of welk andere bedrijfsstoornis ook, noch voor door derden
geleden schade.

Indien de orderbevestiging en/of het ondertekend contract gebaseerd is op informatie aangeleverd
door de Cliënt, die nadien onafhankelijk van Vansichen wordt gewijzigd, is Vansichen gerechtigd
voor deze wijziging een meerprijs aan te rekenen aan de Cliënt in geval de afwijkingen groter zijn
dan 5% t.o.v. de oorspronkelijke technische gegevens zoals, doch zonder limitatief te zijn, afstanden,
gewicht van de lasten, snelheden, versnellingen, e.d.

De garantie geldt voorts niet indien de gebreken veroorzaakt werden door een foutief gebruik door de
Cliënt of door diens nalatigheid of gebrek aan onderhoud, evenals niet in geval van gebruikelijke
slijtage. Slijtdelen van de goederen zijn daarom steeds uitgesloten van garantie. De garantie geldt
evenmin in geval van overmacht of wanneer de Cliënt op eigen initiatief de goederen heeft gewijzigd
en/of hersteld zonder Vansichen hierover voorafgaandelijk te consulteren.

In geval van dergelijke afwijkingen zal dit eveneens leiden tot een verlenging van de
leveringstermijn.

Het bewijs van het gebrek dient steeds door de Cliënt te worden geleverd.
8.

Exceptie van niet-uitvoering – Uitdrukkelijk ontbindend beding

Levering van goederen – Overdracht van Transport – Risico

3.

De aangeduide leveringstermijnen zijn slechts benaderend. In geen geval kan de eventuele vertraging
aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst door de Cliënt.
Indien de Cliënt het effectief bewijs kan leveren van de schade die door hem werd geleden ten
gevolge van een laattijdige levering door Vansichen, zal Vansichen deze schadevergoeding betalen
van 0,5% per week vertraging op de contractprijs evenwel maximaal beperkt tot 5% van de
contractprijs.
De levering van goederen door Vansichen vindt plaats af fabriek van haar partner-werkplaats gelegen
te Lummen (België) of op enige andere plaats aangegeven in de bijzondere voorwaarden. Op het
ogenblik van de levering gaat het volledige risico van de goederen over de Cliënt. Het vervoer ervan
geschiedt altijd voor risico en op kosten van de Cliënt, ook indien Vansichen, door de Cliënt werd
verzocht het transport te organiseren. In dit laatste geval zal Vansichen ter zake optreden als louter
aangestelde van de Cliënt.
Vansichen heeft het recht de goederen die klaar zijn voor transport doch buiten zijn schuld niet
werden afgenomen op de afgesproken leverdatum door de Cliënt voor rekening (1% per maand van
de nettofactuurwaarde van de betrokken goederen) en risico van de Cliënt te bewaren en tevens
betaling te eisen als had de levering plaatsgevonden.
Indien tussen partijen werd overeengekomen dat de levering kan geschieden op afroep, is Vansichen
gerechtigd bij het verstrijken van de overeengekomen termijn alle resterende goederen integraal te
leveren aan de Cliënt.
4.

Levering van diensten

Inzake de levering van diensten heeft Vansichen slechts een middelenverbintenis. Het is aan de
Cliënt om het bewijs te leveren dat Vansichen bij de levering van de diensten niet de nodige
zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van hem mocht worden verwacht.
5.

Betaling

Behoudens andersluidend beding zal de betaling van goederen geschieden in 3 termijnen:
-

30% van de totale prijs contant bij de totstandkoming van de overeenkomst
60% van de totale prijs contant bij de levering van de goederen in toepassing van
artikel 3
10% van de totale prijs 30 dagen einde maand na de 2e termijn

Diensten zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering ervan.
De betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van Vansichen te Hasselt (België). Alle
betalingen dienen te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van
Vansichen.
Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met de intresten tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7% en afgerond tot het
hogere halve %. Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling
worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande
factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor
juridische bijstand – hoger zouden zijn.

Onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding is Vansichen, na het verzenden van een
schriftelijke kennisgeving, gerechtigd in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of nietnaleving van elke andere contractuele verplichting door de Cliënt gerechtigd ofwel de uitvoering van
haar eigen verbintenissen op te schorten.
Onder dezelfde voorwaarden, doch na het verzenden van een voorafgaande ingebrekestelling tot
nakoming is Vansichen echter eveneens gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en automatisch
te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving. In geval van ontbinding blijven door de Cliënt
betaalde voorschotten alsdan verworven door Vansichen ter vergoeding van de door Vansichen
geleden schade, onverminderd diens recht om een eventuele hogere schade alsnog te bewijzen en te
vorderen van de Cliënt.
Wanneer Vansichen gegronde reden (bijvoorbeeld de intrekking van de kredietverzekering t.o.v. de
Cliënt) heeft om aan te nemen dat de Cliënt zijn betalings- en/of andere verbintenissen niet zal
nakomen, is Vansichen gerechtigd haar eigen verbintenissen eveneens op te schorten totdat de Cliënt,
na een schriftelijk voorafgaandelijk verzoek daartoe, Vansichen, ondermeer door het stellen van
zekerheden, ervan heeft kunnen overtuigen dat zij wel degelijk aan haar eigen verbintenissen zal
kunnen voldoen.
9.

Intellectuele eigendom

De Cliënt bevestigt uitdrukkelijk dat Vansichen de exclusieve titularis is van de intellectuele
eigendomsrechten en dat deze verbonden blijven aan de door Vansichen aan de Cliënt geleverde
goederen/diensten. De Cliënt erkent m.n. het bestaan van exclusieve rechten in hoofde van
Vansichen betreffende de door laatstgenoemde ontwikkelde en/of geproduceerde lineaire of andere
technieken (hierna: de Technologie). Een bestelling en/of verkoopsovereenkomst geeft de Cliënt dan
geen enkel recht op de Technologie, noch op enig octrooi, enige knowhow of informatie, of enig
ander industrieel of intellectueel eigendomsrecht.
Indien enig gebruik van de kennis van Vansichen (of een met haar verbonden vennootschap)
aanleiding geeft tot nieuwe of afgeleide creaties verbandhoudend met de Technologie, dan zullen de
commerciële en intellectuele rechten hiervan toebehoren aan Vansichen.
De Cliënt verbindt er zich toe geen gegevens die hij in het kader van een overeenkomst verneemt,
aan derden bekend te maken en de nodige maatregelen te nemen teneinde deze gegevens geheim te
houden. In het bijzonder (maar niet limitatief) betreft het de specifieke knowhow, zakengeheim,
hoogtechnologische procédés, enz. De Cliënt verbindt er zich eveneens toe om niet via “reverse
engineering” de knowhow in de Technologie van Vansichen te achterhalen, noch toe te passen of te
laten toepassen.
Iedere reproductie alsook elke andere toepassing van de Technologie moet het voorwerp uitmaken
van een schriftelijke en voorafgaandelijke toelating van Vansichen, die zich het recht voorbehoudt tot
weigering of tot redelijke vergoeding.
Elke inbreuk op bovengenoemde bepalingen zal in elk geval aanleiding geven tot een forfaitaire
onherleidbare schadevergoeding van € [10.000,00], onverminderd het recht van Vansichen om iedere
hogere door haar geleden schade te bewijzen en te verhalen op de Cliënt.
10.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtsmacht

Alle transacties aangegaan door Vansichen worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Hasselt (België) exclusief bevoegd zijn, met
dien verstande dat Vansichen eveneens gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de
rechtbank van de zetel/woonplaats van de Cliënt.

De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere,
zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

6.

Klachten

Klachten over een factuur dienen door de Cliënt binnen de acht dagen na ontvangst van de betrokken
factuur verplichtend schriftelijk te worden gedaan. Latere klachten zijn laattijdig.
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