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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOLVER SOLUTIONS B.V.B.A. 
 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES  

1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en alle overeenkomsten van SolVer Solutions BVBA, met maatschappelijke zetel te 
Zonneboslaan 59, 1950 Kraainem en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0536.607.562. (hierna 
aangeduid als “Ons” of “Solver”.) 
  
2.  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  
 

 Wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons 
aanbiedingen ontvangt of met Ons overeenkomsten sluit en die zich verbindt tot naleving van 
de Algemene Voorwaarden;  

 Directe Schade: zaakschade aan het door Ons verkochte, geleverde en/of bewerkte, verwerkte 
en/of geplaatste glas (inclusief bijbehorende materialen);  

 Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals 
gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, 
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van 
afnemers van de Wederpartij, rente en kosten.  

 Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) afgesloten tussen Ons en Wederpartij naar 
aanleiding van een orderbevestiging en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing 
zijn. 

 
 

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE 
AFSPRAKEN  

1. De algemene leverings-, betalings- en aankoopvoorwaarden van de Wederpartij zijn niet van 
toepassing op Onze aanbiedingen en op de met Ons gesloten Overeenkomsten. Zij worden uitdrukkelijk 
afgewezen. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk door Ons met voorwaarden van Wederpartij wordt 
ingestemd, blijven de Algemene Voorwaarden op aanvullende wijze van kracht. 
 
2. Afspraken tussen Ons en de Wederpartij die afwijken van de Algemene Voorwaarden gelden 
slechts als overeengekomen indien Wij deze afspraken schriftelijk hebben bevestigd.  
 
In geval van tegenstrijdigheid zullen de bepalingen uit de Overeenkomst(en) primeren op deze van de 
Algemene Voorwaarden. 
 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN  

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de 
Wederpartij, hebben Wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen.  
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2.  Bij de aanbieding door Ons verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts 
een algemene weergave.  
 
3.  Indien aan de Wederpartij voor of bij de aanbieding een staal of model is getoond of verstrekt, 
is dit louter bedoeld als voorbeeld zonder dat dit op zich een verbintenis inhoudt ten opzichte van de 
uiteindelijke bestelde en geleverde zaken.  
 
4. Wij behouden Ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de 
aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (constructie-) tekeningen, schema's, materiaallijsten, 
programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven Onze 
eigendom en mogen zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch 
gedeeltelijk worden gereproduceerd, aan enige derde worden medegedeeld of ter beschikking gesteld, 
noch op enige andere wijze publiek worden medegedeeld of gebruikt in het handelsverkeer.  
 
5. Indien Onze aanbieding niet leidt tot een Overeenkomst met de Wederpartij zullen alle zaken 
en overige documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, door de Wederpartij op diens kosten aan ons 
worden teruggezonden.  
 
6. Indien de Wederpartij bij Ons een bestelling plaatst, wordt de inhoud van de Overeenkomst pas 
volledig bewezen d.m.v. de aan de hand van deze bestelling door ons aan de Wederpartij verstrekte 
orderbevestiging.  
 
7. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van het versturen van de 
orderbevestiging. Indien tussen de orderbevestiging en de aflevering van de goederen één of meer 
kostprijsbepalende factoren, waarop Onze prijzen zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een 
wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen 
dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de Wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst.  
 
Onder kostprijsbepalende factoren worden onder meerbegrepen belastingen, invoerrechten, heffingen 
of andere lasten van overheidswege.  
 
8. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen 'basisprijzen' exclusief eventuele 
toeslagen of kortingen.  
 
9. De opgegeven 'basisprijzen' zijn – met inachtneming van het in artikel 4 lid 3 bepaalde - 
gebaseerd op levering franco bij het magazijn van de Wederpartij of franco bij een door de Wederpartij 
aangewezen bouwwerk of plaats.  
 
10. De opgegeven 'basisprijzen' zijn exclusief BTW, energietoeslag en alle overige order-, product-
, productie- en transportgerelateerde toeslagen, tenzij anders in de aanbieding vermeld. Een overzicht 
van deze toeslagen, berekeningsmethodieken en overige condities is op aanvraag bij Ons verkrijgbaar.  
 
11. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers 
opgenomen, binden Ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.  
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12. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de gebruikelijke 
toleranties in de door ons gemaakte berekeningen worden uitdrukkelijk door ons voorbehouden.  
 
13. Voor de bepaling van de glasdikte, glas–opbouw en glasstructuur, verwijzen wij de Wederpartij 
naar de geldende nationale glasnormen. Afwijkingen van deze normen zijn, zelfs indien zij door ons 
worden aanvaard, steeds voor rekening en risico van de Wederpartij. Schade aan of veroorzaakt door 
het door ons geleverde glas die voortvloeit uit dergelijk afwijkend gebruik kan onder geen beding op 
Ons worden verhaald. Wederpartij is er bijgevolg verantwoordelijk voor dat het bij Ons bestelde glas 
geschikt is voor het doel waarvoor Wederpartij dit aanwendt. 
 
14. Bestellingen van de Wederpartij op afroep kunnen door ons alleen in productie worden 
genomen indien de Wederpartij een verwachte uitleverdatum opgeeft. Vertraging in de aflevering met 
meer dan dertig dagen na deze uitleverdatum, betekent dat de Wederpartij van rechtswege in verzuim 
is en door ons tot betaling kan worden aangesproken. 
 
15. Tenzij door de Wederpartij bij de bestelling bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door ons 
schriftelijk zijn bevestigd, wordt door ons gewone handelskwaliteit geleverd.  

 
16. Onze orders worden afgerekend volgens het algemeen geldende 3-maatsysteem in de 
glaswereld. Dit is niet omkeerbaar en dient dus seperaat bij klacht commercieel opgelost te worden. 

 
17. Volgens de geldende regels van de Europese glasindustrie worden onze bestellingen met 
minimaal 0,5 m² afgerekend. 

 
18. Orders kunnen kosteloos 1 werkdag na ontvangst van de opdrachtbevestiging door de klant 
schriftelijk geannuleerd worden. Geldend hier is het tijdstip van verzending van de opdrachtbevestiging. 
 
 

ARTIKEL 4 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO  

1. Het in de orderbevestiging opgegeven levertijdstip of de in de orderbevestiging opgegeven 
levertijden zijn louter indicatief. Zij houden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen 
resultaatsverbintenis in.  
 
2. Behoudens afwijkende overeenkomst begint de levertijd op de dag waarop de orderbevestiging 
aan de Wederpartij wordt verzonden. Indien de Wederpartij gehouden zou zijn bepaalde bijzonderheden 
die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst in orde te brengen, zal de levertijd slechts 
beginnen lopen vanaf de dag dat Wij schriftelijk in kennis werden gesteld dat deze bijzonderheden 
vervuld werden.  
 
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de Wederpartij ons schriftelijk in 
gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Wederpartij ons een redelijke termijn voor de 
nakoming te geven.  
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Behoudens opzet of grove tekortkoming van Ons of één van Onze aangestelde(n) of lasthebbers, kan 
de Wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen 
aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.  
 
 
 
3. De aflevering geschiedt franco bij het magazijn van de Wederpartij of, indien uitdrukkelijk is 
overeengekomen, bij een door de Wederpartij aangewezen bouwwerk of ander afleveradres. Voor 
bestellingen van de Wederpartij van minder dan 35 m² en/of voor factuurwaarde (exclusief BTW en 
inclusief energietoeslag) van minder dan € 1500,00 geldt een transporttoeslag van 75 EUR binnen 
België, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
4. De Wederpartij is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat het afleveradres bereikt kan worden 
met de gebruikelijke transportmiddelen en voor de (tijdige) beschikbaarheid van goede 
losmogelijkheden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Wederpartij bij de aflevering 
zelf zorg te dragen voor het lossen. Directe Schade die ontstaat tijdens het lossen blijft te allen tijde 
geheel voor rekening van de Wederpartij, tenzij het lossen op grond van een schriftelijke overeenkomst 
plaatsvindt door Onze medewerkers of door medewerkers van een door Ons ingeschakelde vervoerder. 
Uitsluitend zaken waarvan de Wederpartij bewijst dat hieraan tijdens het transport Directe Schade is 
ontstaan, zullen door Ons naar Onze keuze in de zin van artikel 9 lid 4 worden vervangen door zaken 
van overeenkomstige kwaliteit of worden gecrediteerd. De Wederpartij dient de af te leveren zaken bij 
ontvangst meteen te controleren op eventuele gebreken en/of beschadigingen. Breukruiten en andere 
zichtbare schade dienen door de Wederpartij op de vrachtbrief te worden vermeld.  
 
5. De bij de aflevering door ons aan de Wederpartij ter beschikking gestelde verpakkingsmiddelen 
(o.a. bokken en containers) blijven te allen tijde ons eigendom. Voor het gebruik van deze zaken geldt 
een huurprijs zoals vermeld in ons bokkenreglement.  
 
6. Wij zijn gerechtigd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen 
geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd De Wederpartij wordt daarvan door Ons 
schriftelijk in kennis gesteld.  
 
7. Het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de 
Wederpartij over zodra deze zaken door Ons of door een door Ons aangestelde bij het magazijn van 
de Wederpartij zijn afgeleverd of door Ons of door een door Ons aangestelde bij een voor de Wederpartij 
aangegeven bouwwerk of afleveradres zijn afgeleverd.  
 
8. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven of gekochte 
zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan 
en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.  
 

ARTIKEL 6 OVERMACHT  

1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Ons, kan ons onder meer niet 
worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld. De 
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door overmacht getroffen verplichtingen worden opgeschort voor de duur van de overmacht tot het 
moment dat Wij alsnog in staat zijn om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat Wij in verzuim 
raken ten aanzien van de nakoming van die verplichting en zonder dat Wij tot enige schadevergoeding 
kunnen worden gehouden.  
 
2. Oorzaken zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, 
terrorisme, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en 
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van 
gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen, de stagnatie of onderbreking van leveringen van derden 
van wie wij grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten 
betrekken en van overheidswege opgelegde economische sancties of handelsbeperkingen. 
  
3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de 
Wederpartij zijn Wij bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het 
recht op schadevergoeding. Goederen die reeds door Ons geproduceerd of aangekocht werden maar 
die ten gevolge van overmacht in hoofde van Wederpartij niet geleverd zouden kunnen worden dienen 
door Wederpartij betaald te worden. 
 
4. De Partij die zich op de overmacht beroept, licht de andere Partij onmiddellijk en uiterlijk binnen 
de 10 werkdagen nadat zij kennis heeft gekregen van deze omstandigheden schriftelijk in. 
 

ARTIKEL 7 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  

1. Voor Directe Schade van de Wederpartij, veroorzaakt door een aan Ons toerekenbaar 
tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Ons, behoudens in 
geval van opzet of grove tekortkoming van Ons of één van Onze aangestelde(n) of lasthebber  , beperkt 
tot de overeengekomen prijs van het door ons verkochte en geleverde, be- en/of verwerkte en/of 
geplaatste glas (exclusief BTW).  
 
2. Voor Indirecte Schade zijn Wij niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove 
tekortkoming van Ons of één van Onze aangestelde(n)  of . 
  
  
3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is 
ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door Onszelf, door derden of door de Wederpartij ter 
beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de Overeenkomst niet geschikt blijken te zijn. 
 
Zaken, zoals materialen, halfabricaten en machines, die door de Wederpartij voor de uitoefening van 
de Overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door ons niet worden verzekerd. De Wederpartij 
is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons 
rusten. De Wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van 
deze zaken. 
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4. In geen geval zijn Wij gehouden tot kosten die verband houden met het verwijderen van het met 
een verborgen gebrek behepte glas noch met de kosten voor installatie van nieuw glas eens het door 
ons geleverde glas door Wederpartij geïnstalleerd werd. 
 
5. De schadevergoeding waartoe Wij eventueel gehouden zijn tegenover U en tegenover derden 
zal nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de BA verzekering. Deze bedraagt maximaal 
XXX EUR per schadegeval en is beperkt tot XXX EUR in totaal per jaar voor alle mogelijke 
schadegevallen. 

ARTIKEL 8 GARANTIE  

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en, tenzij niet anders in de aanbieding is vermeld, gelden 
voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie slechts de 
door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 
  
2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie, zoals in lid 1 vermeld, bestaat, dient de 
Wederpartij bij Ons te protesteren op grond van artikel 9.  
 

ARTIKEL 9 PROTEST 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5 rust op de Wederpartij de uitdrukkelijke plicht om 
onmiddellijk bij aflevering en, indien dit niet mogelijk is, uiterlijk binnen 5 werkdagen na de aflevering 
van de zaken, te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit 
niet het geval is gelieve ons hierover schriftelijk op per @mail binnen de 5 werkdagen op de hoogte te 
brengen en een foto van de breuk of andere zichtbare schade bij te voegen. 
 
2. De Wederpartij dient Ons schriftelijk  op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen, bij 
gebreke waarvan de Wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de Overeenkomst 
beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden. Breuk en andere zichtbare schade worden, bij 
gebreke van tijdig protest binnen de in lid 1 gestelde termijn, geacht te zijn ontstaan na aflevering en 
vallen niet onder de transportverzekering. 
  
3. Zaken die niet beantwoorden aan de Overeenkomst dienen door de Wederpartij niet te worden 
geplaatst of afgemonteerd, maar deugdelijk in de oorspronkelijke staat te worden opgeslagen totdat een 
controleur van Ons de zaken heeft geïnspecteerd. Dientengevolge kunnen er ook geen 
herplaatsingsvergoedingen gevorderd worden indien goederen met tekortkomingen toch zijn 
gemonteerd. Op verzoek van Ons dient de Wederpartij zaken die niet beantwoorden aan de 
overeenkomst op eigen kosten aan Ons te retourneren. 
  
4. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, zijn wij slechts gehouden, naar keuze, de 
oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van overeenkomstige kwaliteit of deze zaken 
crediteren. De Wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen 
gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt door Ons, onverminderd het bepaalde 
in artikel 7, uitgesloten. Protest laat de verplichtingen van de Wederpartij onverlet.  
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5. Klachten verbandhoudende met verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 
maanden na levering dienen, op straffe van verval, binnen de twee weken van ontdekking per 
aangetekend schrijven, met vermelding van alle relevante gegevens (o.a. ordernummer) aan Ons ter 
kennis worden gebracht. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zijn Wij gerechtigd de naar Onze mening 
meest gepaste remedie te kiezen (herstelling, vervanging, creditnota, …).  
 

ARTIKEL 10 BETALINGSVOORWAARDEN  

1. De betaling van de door Ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door ons anders 
aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in België, en wel op een door ons aangehouden 
bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in België gevestigde bank. 
  
2. De Wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op schuldvergelijking.  
 
3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. 
De Wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.  
 
4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd moratoire interesten aan 
te rekenen, tegen de intrestvoet zoals bepaald door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties op het onbetaalde bedrag 
vanaf de dag waarop de Wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. 
  
5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde 
kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs 
al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  
 
6. Indien de Wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Wederpartij gehouden alle door ons gemaakte 
buitengerechtelijke kosten, hierin begrepen de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig het 
Gerechtelijk Wetboek alsook andere kosten van juridische bijstand die noodzakelijk zijn voor het 
invorderen van de openstaande facturen, voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen.  
 
7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de Wederpartij in geval van faillissement,vereffening, 
gerechtelijke reorganisatie van het bedrijf van de Wederpartij, aanvraag tot collectieve schuldenregeling 
van de Wederpartij, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim.  
 
De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten Overeenkomsten nakomt.  
 
8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben Wij te onzer keuze het recht om zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ofwel de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk  te ontbinden, 
onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding. De Wederpartij wordt per 
aangetekend schrijven over de door ons gemaakte keuze ingelicht. 
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9. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt het bedrag van deze factuur, zonder 
ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met 
een minimum van 200 EUR, onverminderd onze andere rechten. 
 
 

ARTIKEL 11 ZEKERHEIDSSTELLING  

1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst niet zal nakomen, zijn Wij voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd 
de nakoming van Onze verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoege 
van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. 
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. 
 
2. Nadat de door Ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Wederpartij van 
rechtswege in verzuim en kunnen wij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel 
van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd Ons recht op volledige schadevergoeding. De 
in de vorige zin bedoelde ontbinding van de overeenkomst heeft terugwerkende kracht tot en met het 
moment van sluiten van de overeenkomst.  
 

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD  

1. De door ons geleverde zaken blijven Onze volledige eigendom totdat de Wederpartij alle 
verplichtingen die hij op grond van een Overeenkomst ten aanzien van ons op hem rusten heeft 
uigevoerd. Het is de Wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken te verwerken, te incorporeren of 
te vermengen met andere zaken voordat hij deze verplichtingen vervuld heeft. 
 
2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Wederpartij is niet 
bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.  
 
3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de Wederpartij zijn 
overgegaan en die zich nog onder de Wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu de 
pandrechten voor tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de 
Wederpartij mochten hebben of krijgen.  
 
Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door 
de Wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.  
 
4. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat 
zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze zaken voor de 
Wederpartij houden weg te (doen) halen.  
 
De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk 
opeisbare boete van 10% van het factuurbedrag per dag van al het door haar aan ons verschuldigde.  
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5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen 
of doen gelden, is de Wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 
6. De Wederpartij verplicht zich:  

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
breuk, beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze 
verzekering aan ons ter inzage te geven binnen de 14 dagen na schriftelijk verzoek van Ons;  

- alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden  

- de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder 
eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan ons te 
verpanden  

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom;  
 

7. Dit eigendomsvoorbehoud maakt een essentieel bestanddeel uit van de Overeenkomst zonder 
dewelke geen Overeenkomst gesloten zou zijn geweest. 
 

ARTIKEL 13 RETENTIERECHT  

Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de Wederpartij onder ons hebben of zullen 
krijgen, in te houden tot al hetgeen ons toekomende uit hoofde van de gesloten Overeenkomst door de 
Wederpartij geheel zal zijn voldaan.  
 
 

ARTIKEL 14 CONSUMENTENTRANSACTIES  

Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet.  
 

ARTIKEL 15 CONVERSIE  

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze 
bepaling (voorzover mogelijk van rechtswege) een bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt 
aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. 
 
Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in 
redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden niet 
aangetast door een eventuele nietigheid.  
 

ARTIKEL 16 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT  

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing. De 
toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten 
betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.  
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2. Voor geschillen die tussen Ons en de Wederpartij ontstaan, is uitsluitend de rechtbank van 
koophandel te Brussel bevoegd. Tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten, 
verlopen de procedures in het Nederlands.  
 


