Algemene Leveringsvoorwaarden zaken en diensten
Schöck België bvba
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schöck
België bvba, hierna te noemen “Opdrachtnemer”, gedane aanbiedingen,
offertes, opdrachten, orders, leveringen en op alle met de wederpartij,
hierna te noemen “Opdrachtgever”, gesloten overeenkomsten en op alle
overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts
indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer
zijn aanvaard. De toepasselijkheid van de eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3.
Enkel een door Opdrachtnemer ondertekende orderbevestiging of
overeenkomst verbindt Opdrachtnemer. De overeenkomst komt slechts
tot stand na de schriftelijke bevestiging door de Opdrachtnemer. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is
gebeurd. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Opdrachtnemer zijn slechts geldig na schriftelijke
bevestiging door een bevoegd persoon, die de Opdrachtnemer hiertoe kan
verbinden.
1.4.
Het staat Opdrachtnemer volledig vrij voor de levering van de overeengekomen diensten en/of goederen, een beroep te doen op onderaannemers, wiens tussenkomst en prestaties volledig ten laste zijn van Opdrachtgever.
Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1.
Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden
slechts voor de geldigheidsduur zoals bepaald op de aanbieding. Bij gebreke aan een vermelding van de geldigheidsduur, hebben alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.
2.2.
Indien door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen
enz. worden verstrekt, staat Opdrachtgever in voor de juistheid hiervan
en zal Opdrachtnemer zijn aanbieding hierop baseren.
2.3.
Indien de aanbieding van Opdrachtnemer door Opdrachtgever niet wordt
aanvaard kan Opdrachtnemer de kosten, die hij gemaakt heeft om zijn
aanbieding te doen, bij Opdrachtgever in rekening brengen en is Opdrachtgever verplicht deze kosten te voldoen.
Artikel 3 – Prijzen
3.1.
De in de aanbieding genoemde en alle overeengekomen prijzen zijn
gebaseerd op levering “af fabriek” (“ex works” conform Incoterms 2010).
De prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. en exclusief handling en
vrachtkosten. De wijze van verpakking en verzending wordt door Opdrachtnemer bepaald.
3.2.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een stijging van zijn vaste
en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie….) door te rekenen aan Opdrachtgever, ook als een vaste prijs met Opdrachtnemer is overeengekomen. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd binnen één maand na melding van
de prijsstijging de overeenkomst op te zeggen zonder aanspraak op enige
(schade)vergoeding te kunnen maken.
Artikel 4 - Levertijd en risico-overgang
4.1.
De overeengekomen levertijd betreft een indicatie en nimmer een
bindende termijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat door te late levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.
4.2.
De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd gaat in op het moment
waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, en voor de uitvoering
daarvan alle noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer
zijn. De levertijd wordt verlengd met de termijn dat Opdrachtgever met
tijdige betaling in gebreke blijft, alsmede met de termijn dat Opdrachtnemer de verzochte gegevens, tekeningen enz. ten behoeve van de opdracht (nog) niet heeft ontvangen.
4.3.
Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren,
zulks in die zin dat Opdrachtnemer naar de mate waarin de producten
gereed zijn aan Opdrachtgever kan leveren. In dit geval is Opdrachtnemer gerechtigd reeds geleverde producten onmiddellijk aan Opdrachtgever te facturen.
4.4.
De levering geschiedt “af fabriek” (“ex works” conform Incoterms 2010).
4.5.
Eventuele retourzendingen aan Opdrachtnemer geschieden voor rekening
en risico van Opdrachtgever en worden te allen tijde franco verzonden
onder opgave van redenen.
Artikel 5 - Niet afgenomen zaken
Opdrachtgever is gehouden de gekochte zaak binnen de overeengekomen
termijn af te nemen. Wanneer de zaak na het verstrijken van de levertijd
niet is afgenomen, blijft deze gedurende 14 kalenderdagen ter beschikking staan van Opdrachtgever, en kan deze voor rekening en risico van
Opdrachtgever worden opgeslagen. Opdrachtnemer is na het verstrijken
van die termijn van 14 kalenderdagen voorts gerechtigd de overeenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling
als ontbonden te beschouwen en naast de koopprijs, tevens betaling te
vorderen van geleden schade, waaronder (opslag)kosten en rente dan wel
gebruik maken van zijn bevoegdheid om de gekochte zaak aan derden te
verkopen.
Artikel 6 - Intellectuele eigendom
6.1.
Opdrachtnemer behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (technische) tekeningen, modellen en beschrijvingen,
(proef)modellen, maatopgaven, berekeningen, uitvindingen, enz., ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
6.2.
Het is Opdrachtgever verboden de in lid 1 genoemde gegevens zonder
uitdrukkelijke toestemming van Op-drachtnemer op enige wijze te reproduceren, publiek mee te delen of te exploiteren. Voorts is het Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gebruik te maken van de aan Opdrachtnemer toebehorende
merken, handelsnamen, domeinnamen en vennootschapsnaam waaronder maar niet beperkt tot de merkna(a)m(en) vermeld in de aanbieding.
Bij iedere overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling aan Opdrachtnemer verschuldigd
een forfaitaire schadevergoeding van EUR 10.000,- per dag (onverminderd) de rechten van Opdrachtnemer aanspraak te maken op vergoeding
van de daadwerkelijk geleden schade.
6.3.
Opdrachtgever is gehouden de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld
in lid 1 binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn te retourneren.
Bij iedere overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling aan Opdrachtnemer verschuldigd
een forfaitaire schadevergoeding van EUR 5.000,- per dag onverminderd
de rechten van Opdrachtnemer aanspraak te maken op vergoeding van de
daadwerkelijk geleden schade.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1.
Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor
schade die de Opdrachtgever lijdt indien Opdrachtgever aantoont dat deze schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdracht-

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

nemer toe te rekenen tekortkoming tenzij er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in 7.2.
Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade
die het gevolg is van:
A.
door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie
voor, tijdens of na het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtnemer;
B.
onjuist of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak in
constructies, werkwijzen of materialen, dan wel gebruik van de
zaak in afwijking van de door Opdrachtnemer verstrekte productspecificaties, inbouwvoorschriften, bouwtechnische voorschriften, certificaten, onderzoeksrapporten en eventuele technische documentatie dan wel gebruik van de zaak op een wijze die
afwijkt van de stand van de technische kennis;
C.
gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak waaronder, doch niet beperkt tot, gebrekkige opslag, onvoldoende onderhoud, wijziging
of reparatie aan de geleverde zaak door Opdrachtgever of derden;
D.
gebreken aan de zaak ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever zijn verhinderd, vertraagd of
oneconomisch gemaakt en waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer verlangd
kan worden;
Bedrijfsschade, indirecte en individuele schade, waaronder mede wordt
verstaan gederfde winst en stagnatieschade, opzichtschade en schade
veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen zijn uitgesloten van vergoeding. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan de
schade die door of tijdens het uitvoeren van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in of
nabij de plaats waar gewerkt wordt.
De totale door Opdrachtnemer te vergoeden schade is te allen tijde
beperkt tot het bedrag van de opdracht of de bestelling dan wel indien
zulks minder beloopt, het maximumbedrag dat de verzekering van Opdrachtnemer uitkeert. De verzekeringsvoorwaarden van Opdrachtnemer
liggen voor Opdrachtgever ten kantore van Opdrachtnemer ter inzage en
kunnen Opdrachtnemer op eerste schriftelijk verzoek worden toegezonden.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de zaak
die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd waarvan de door Opdrachtnemer geleverde zaak een bestanddeel vormt, behoudens indien en
voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de door Opdrachtnemer geleverde zaak.

Artikel 8 – Garantie
8.1.
De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de geleverde zaak aan de
overeenkomst beantwoordt. De door Opdrachtnemer geleverde zaken
kunnen van de omschrijving in de aanbieding afwijken, indien en voor
zover het gaat om geringe verschillen in maat en gewicht e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede
uitvoering.
8.2.
Als blijkt dat de geleverde zaak niet deugdelijk is, dan moet deze binnen
14 kalenderdagen franco aan Opdrachtnemer worden teruggezonden.
Daarna zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij:
de zaak vervangt;
de zaak herstelt;
Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
8.3.
Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van een
omstandigheid als bedoeld in art. 7.2 sub A t/m D.
Artikel 9 – Klachten
9.1.
Opdrachtgever dient de geleverde zaken onmiddellijk in ontvangst te
nemen en na te zien en kan zich niet meer beroepen op eventuele gebreken in de geleverde zaak of aanvoeren dat dat hetgeen is geleverd niet
aan de overeenkomst beantwoordt indien hij niet binnen 14 kalenderdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, Opdrachtnemer bij aangetekende brief daarvan in kennis
heeft gesteld.
9.2.
Ieder recht en verweer gegrond op het feit dat de geleverde zaak niet aan
de overeenkomst zou beantwoorden verjaart door verloop van zes maanden na levering van de zaak.
9.3.
Ieder recht en verweer gestoeld op enig gebrek of niet-overeenstemming
van de geleverde zaak vervalt in ieder geval indien de zaak geheel of gedeeltelijk is verwerkt of doorgeleverd.
Artikel 10 – Betaling
10.1.
Betaling wordt gedaan op een door Opdrachtnemer aangewezen
bankrekening.
10.2.
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te gebeuren binnen 30
kalenderdagen na factuurdatum.
10.3.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever
verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier
niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, is hij onmiddellijk in gebreke. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te verbreken en de geleden en te lijden schade integraal op Opdrachtgever te
verhalen.
10.4.
De Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te compenseren met vorderingen van de Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever.
10.5.
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk van rechtswege en
zonder ingebrekestelling opeisbaar, zelfs indien sommige facturen nog
niet vervallen zouden zijn, wanneer:
een betalingstermijn is verstreken;
Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot opschorting van betaling heeft ingediend met het oog op
een gerechtelijke reorganisatie;
beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt
gelegd;
de Opdrachtgever wordt ontbonden of vereffend.
10.6.
Wanneer Opdrachtgever in gebreke is gebleven om te betalen binnen de
overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtnemer van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om nalatigheidsinterest in rekening te brengen aan Opdrachtgever gelijk aan de interestvoet
bepaald in de Wet Betalingsachterstand inzake Handelstransacties van 2
augustus 2002. Bij de berekening van de interest wordt een gedeelte van
de maand gezien als een volle maand.
10.7.
Bij gebreke aan tijdige betaling is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% op de openstaande hoofdsommen, met een minimum van EUR 100,- en alle gerech-
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telijke kosten daaronder mede begrepen alle door Opdrachtnemer te maken kosten wegens juridische bijstand in een procedure.
Indien Opdrachtgever verzoekt om de prijs aan een derde aan te rekenen,
blijft Opdrachtgever persoonlijk, hoofdelijk en solidair aansprakelijk
voor de betaling van deze prijs.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
11.1.
De eigendom van door Opdrachtnemer geleverde zaken gaat eerst op
Opdrachtgever over nadat deze aan Opdrachtnemer alles heeft voldaan
wat aan Opdrachtnemer terzake van de levering van de zaken verschuldigd is. Opdrachtgever is verplicht het voorbehoud van Opdrachtnemer
bij doorlevering kenbaar te maken.
11.2.
Zolang de eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de
zaken niet verpanden of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
11.3.
Indien Opdrachtgever nalatig blijkt in zijn verplichtingen dan wel
gegronde reden heeft aan te nemen dat Opdrachtgever nalatig zal zijn jegens Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer bevoegd de geleverde zaken als
zijn eigendom terug te vorderen bij Opdrachtgever, dan wel bij derden na
doorlevering. Indien de zaak door derden is verwerkt blijft Opdrachtnemer eigenaar van de verwerkte zaak ook al ontstaat door verwerking een
ander product.
11.4.
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle zaken
van Opdrachtgever die zich in de magazijnen en werkplaatsen van Opdrachtnemer bevinden, door Opdrachtnemer kunnen worden weerhouden
tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde prijs voor de
overeengekomen levering van zaken en/of diensten door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever. De zaken die door Opdrachtgever werden toevertrouwd aan Opdrachtnemer worden geacht deel uit te maken van één en
dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in
opeenvolgende prestaties werd uitgevoerd. Opdrachtgever zal de bewaringskosten betalen aan Opdrachtnemer.
Artikel 12 - Engineering werkzaamheden
12.1.
Onder engineering werkzaamheden wordt onder andere verstaan: het
ontwerpen, uitwerken en tekenen van afbeeldingen, (technische) tekeningen en beschrijvingen, (proef)modellen, maatopgaven en berekeningen door Opdrachtnemer.
12.2.
Bij het verrichten van engineering werkzaamheden zal Opdrachtnemer
zich inspannen om zijn werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten
en daarbij de zorgvuldigheid in acht te nemen die van Opdrachtnemer in
redelijkheid mag worden verwacht.
12.3.
Op engineering werkzaamheden is het bepaalde in de artikelen 2, 6, 7 en
10 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
Artikel 13 – Betaling engineering werkzaamheden
13.1.
Opdrachtnemer heeft het recht engineering werkzaamheden in rekening
te brengen tegen door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met het door Opdracht-nemer vastgestelde tarief per tijdseenheid.
13.2.
Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van de uren die besteed zijn
aan het vervullen van de opdrachten en de reistijd die voor vervulling
van de opdracht noodzakelijk is. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer een specificatie van de bestede tijd verstrekken.
13.3.
Het tarief bedraagt per 1 januari 2005 per uur EUR 70,- incl. B.T.W.
nadien jaarlijks te vermeerderen met een door Opdrachtnemer vast te
stellen indexering gebaseerd op de consumptieprijsindex(C.P.I.) indien
deze index is gestegen, tenzij van dit tarief in de aanbieding is afgeweken.
13.4.
Opdrachtgever dient, naast de advieskosten zoals omschreven in lid 1
van dit artikel, tevens de bijkomende kosten te voldoen, waaronder maar
niet beperkt tot : de reis- en verblijfskosten, de kosten voor onderzoeken
en testen, kopie- en secretariaatskosten, telecommunicatie- en advertentiekosten. Tevens kan Opdrachtnemer aanspraak maken op vergoeding
van de kosten van door Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derden.
Artikel 14 Vroegtijdige beëindiging
14.1.
Opdrachtnemer kan de opdracht vroegtijdig beëindigen in geval van
overmacht en in geval van een ernstige toerekenbare tekortkoming van
de Opdrachtgever waaraan Opdrachtgever heeft nagelaten te verhelpen
binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de schriftelijke aanmaning
daartoe door Opdrachtnemer. In dat geval dient Opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer ten volle te eerbiedigen in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.
14.2.
Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van haar beëindigingsbevoegdheid
bedoeld in lid 1 is Opdrachtgever verplicht te vergoeden:
de betaling naar de stand van de werkzaamheden;
de bijkomende kosten die bepaald worden op 10% van de totale
prijs;
de kosten voortvloeiend uit eventueel door Opdrachtnemer voor
de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met
derden.
14.3.
In geval van vroegtijdige beëindiging door Opdrachtgever die enkel
schriftelijk kan gebeuren, heeft Opdrachtnemer naast de aanspraken
vermeld in lid 2 tevens recht de daardoor geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1.
Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen,
gesloten overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn
is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
15.2.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Gent zijn
bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij dit in strijd is met het
dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
15.3.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) of enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, wordt
nadrukkelijk uitgesloten.
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