ALGEMENE VOORWAARDEN VEKO LIGHTSYSTEMS BVBA
1. Definities
1.1. Overeenkomst: de voorwaarden van de Bestelbon, deze algemene voorwaarden en
de voorwaarden van de fabrikant van de Goederen
1.2. Bestelbon: de bestelling van het type/aantal van Goederen en de omschrijving
van de uit te voeren Werken en eventueel andere voorwaarden specifiek tussen
partijen overeengekomen
1.3. Goederen: de Goederen vermeldt op de Bestelbon beheerst door de voorwaarden
van de fabrikant van de Goederen
1.4. Werken: de Werken die verleend worden aan de Koper zoals beschreven in de
Bestelbon
1.5. De Koper: De Koper vermeldt in de Bestelbon
2. Algemeen
2.1. Alle voorwaarden van deze Overeenkomst bevatten de volledige weergave van de
rechten en plichten tussen Partijen met betrekking tot de levering van Goederen
en de eventuele uitvoering van Werken en treedt in de plaats van alle voorgaande
overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Toepasselijkheid
van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2. Ingeval van levering van Goederen erkent de Koper kennis genomen te hebben van
de voorwaarden van de fabrikant van de Goederen en deze aanvaard te hebben.
Deze voorwaarden van de fabrikant kan de Koper raadplegen op de website van
Veko Lightsystems: http://www.veko.be/produkten.html Deze voorwaarden welke
door de Koper aanvaard zijn en tegenstelbaar zijn aan hem, bevatten onder meer
de garantievoorwaarden en de aansprakelijkheid van de Goederen.
2.3. De hoedanigheid van de Koper, wordt beschouwd als een professioneel gebruiker.
2.4. De Koper draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing van de
Goederen en de eventueel door Veko Lightsystems uitgevoerde werken. De Koper
verklaart volledig ingelicht te zijn over de mogelijkheden van de prestaties (type,
karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden - en beperkingen, vereiste
omgeving, kosten,...) van de Goederen alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen.
2.5. De maatvoering van de armaturen als ook de licht-technische berekeningen vermeld op Bestelbon, zijn vrijblijvend. Er dient steeds rekening gehouden te worden
met een plus en min tolerantie als gevolg van onbekende factoren, zoals lamp- en
reflectie- toleranties.
3. Prijs - Betaling
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de Bestelbon, worden de Werken en
Goederen geleverd tegen betaling van de vaste prijs. Dit bedrag is exclusief BTW,
lasten en taksen, accijnzen, invoerrechten en incidentele onkosten, zoals kosten
voor reis, communicaties en apparatuur en alle andere redelijke kosten. Deze komen voor rekening van de Klant. In de prijs is het vervoer binnen België naar de
locatie aangeduid door de Klant inbegrepen.
3.2. Tenzij anders werd overeengekomen in de Bestelbon, zal er na levering gefactureerd worden. Veko Lightsystems behoudt zich echter bij grote bestellingen het
recht voor om betaling van een voorschot van 20% bij ondertekening van de Bestelbon, 40% na levering en 40% na plaatsing te vorderen. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan,
houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur.
3.3. De Klant verbindt er zich toe om de factuur te betalen ten laatste 30 kalenderdagen
einde maand van de factuurdatum. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt
de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf
het verstrijken van de betalingstermijn is een intrest verschuldigd die gelijk is
aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 (B.S.
07/08/2002).
3.4. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit deze Overeenkomst uit te voeren,
zal de verkoop van de Goederen van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.
4. Eigendoms- en risicovoorbehoud
4.1. Alle door Veko Lightsystems geleverde Goederen blijven eigendom van Veko
Lightsystems, tot algehele betaling ervan heeft plaatsgevonden.
4.2. De risico’s verbonden aan de geleverde Goederen en Werken gaan over op de
Klant op het ogenblik van de levering.
5. Levering en Leveringstermijnen
5.1. De levering van de Goederen geschiedt vanaf de magazijnen van Veko Lightsystems of fabriek (Nederland) door overgave aan de vervoerder. Veko Lightsystems
behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren.
5.2. Alle leveringstermijnen zijn steeds indicatief en bij benadering opgegeven. Niet tijdige levering geeft de Koper niet het recht schade te verhalen of de Overeenkomst
te ontbinden of te beëindigen.
5.3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na schriftelijk akkoord van Veko
Lightsystems.
6. Garantie
6.1. De garantie van toepassing op de Goederen worden gegeven door de fabrikant van
de Goederen.
6.2. De Werken worden opgeleverd ‘as is’ zonder garantievoorwaarden.
7. Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid die Veko Lightsystems kan oplopen, vloeit voort uit een middelenverbintenis

7.2. Veko Lightsystems zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe
schade te herstellen, die veroorzaakt werd bij de uitvoering van de Werken, dit
echter tot maximum van de waarde van de Werken vermeld op Bestelbon, en dit
ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.
7.3. De Klant dient Veko Lightsystems schriftelijk op de hoogte te stellen van elke
gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat
de Klant ondergaat, binnen de korst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien
(15) dagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of,
minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen. Bij gebreke hieraan behoudt Veko Lightsystems zich het recht voor elke
schadeloosstelling te weigeren.
7.4. Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:
- de vergoeding door Veko Lightsystems voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging
van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal,
cliënteel en dergelijke;
- de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het geleverde product zelf. De aansprakelijkheid uit de voorwaarden van de fabrikant van
de Goederen is hierop van toepassing. De Klant dient zich rechtstreeks naar de
fabrikant te richten ingeval van schade.
- alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.
8. Ontbinding
8.1. Veko Lightsystems behoudt zich het recht voor, onverminderd haar recht op
schadevergoeding, om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de
loutere verzending van een ter post aangetekende brief aan de Klant in volgende
gevallen:
- herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige betaling) door de Klant;
- in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat
van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is
gebracht of kennelijk onvermogend is;
- ingeval van ontbinding en vereffening van de vennootschap van de Klant;
- indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/
of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van
andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van
de Klant;
8.2. Indien de Klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of in gebreke blijft
een geheel of een gedeelte van de geleverde Werken en Goederen in ontvangst
te nemen en te aanvaarden zonder grondige reden, heeft Veko Lightsystems het
recht de ontbinding van de Overeenkomst te eisen of de nakoming ervan. De
schade door Opdrachtnemer geleden, beloopt minimaal 20% van de waarde van
de bestelling met betrekking tot de Werken of het niet nagekomen gedeelte ervan,
en 100% van de waarde van de Goederen, onverminderd het recht van Veko Lightsystems de werkelijke schade te vorderen.
9. Slotbepalingen
9.1. Relatie tussen de Partijen: Veko Lightsystems voert de Overeenkomst uit in alle
vrijheid en zelfstandigheid. Niets in deze Overeenkomst zal kunnen worden uitgelegd als de oprichting van een samenwerkingsverband, joint venture, agentschap
of anderszins tussen Partijen. Ieder der Partijen is zelf verantwoordelijk voor de
betaling van salarissen en de daaraan gerelateerde sociale bijdragen.
9.2. Onderaanneming: Veko Lightsystems heeft het recht om op derden beroep te
doen voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen.
9.3. Toepasselijk recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische Recht.
Elk geschil tussen Partijen, zal beslecht worden door de Rechtbank te Antwerpen.
Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de
geleverde Werken en/of Goederen meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering.
9.4. Splitsbaarheid: De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules
ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk
stellen om de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule.
9.5. Rechtsverwerking, Rechtsafstand: Het nalaten door een Partij om enige bepaling
van deze Overeenkomst af te dwingen, tast in generlei opzicht het recht van de
betrokken Partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere Partij te vorderen. Het berusten in een schending door de andere Partij van een verplichting
impliceert geen afstand van de uit die verplichting voortvloeiende rechten.
9.6. Prijsaanpassing: Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld sterk variërende muntkoersen, verhoogde
grond- en brandstofprijzen, hogere productiekosten) komen Partijen op eerste
verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien
Partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na 30 dagen te rekenen vanaf het
verzoek tot aanpassing van het contract heeft de verzoekende Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend
schrijven met een opzegtermijn van 30 dagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

