
S.P.S. Belgium bv
Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden

1. Doel, Algemene bepalingen
Deze algemene verkoop- en 
servicevoorwaarden zijn van toepassing 
op alle verkoops- en servicecontracten 
gesloten tussen S.P.S. Belgium bv en 
elk van haar en met haar verbonden 
ondernemingen (hierna ook de 
“Leverancier” genoemd) en elk van haar 
klanten (hierna de “Klant” genoemd) 
betreffende de verkoop van goederen of 
diensten geproduceerd en/of verdeeld 
en/of gecommercialiseerd door de 
Leverancier. Deze algemene 
voorwaarden vervangen en annuleren 
alle voorgaande voorwaarden. Zij 
kunnen van tijd tot tijd door de 
Leverancier gewijzigd worden. Plaatsing 
van een order bij de Leverancier 
door de Klant, die ruim op voorhand 
van deze voorwaarden op de hoogte is, 
impliceert aanvaarding ervan zonder 
voorbehoud. Deze algemene 
voorwaarden mogen niet worden 
gewijzigd door de ene of andere 
bepaling op het bestelformulier van de 
Klant of diens aankoopvoorwaarden, of 
meer algemeen door diens commerciële 
documenten ongeacht de datum waarop 
de gezegde bepalingen vastgelegd 
worden, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk 
en schriftelijk akkoord gaat dergelijke 
bepalingen te zullen naleven.

2. Orders
2.1 De prijslijsten, catalogi, technische
nota’s, reclameboodschappen en 
promotionele documenten van de 
Leverancier kunnen niet beschouwd 
worden als een offerte. 
2.2 Elke order die door de Klant geplaatst 
wordt, zal als vast beschouwd worden 
zodra de Leverancier hem schriftelijk 
aanvaardt of een factuur opmaakt of de 
producten verzonden heeft. Indien de 
Leverancier een offerte maakt, zullen de 
voorwaarden van de order geldig blijven 
gedurende de in de offerte vermelde 
periode. 
2.3  Een order die door de Leverancier 
werd aanvaard, kan niet eenzijdig door de
Klant geannuleerd of herroepen worden. 
Annulering of herroeping  is enkel geldig 

na schriftelijke goedkeuring/toestemming  
vanwege de Leverancier ongeacht de 
reden voor de annulering/herroeping en 
zonder beperking van de rechten en/of 
schadeclaims waartoe de Leverancier 
nadien gerechtigd zou zijn. 
2.4 Speciale orders betreffende koopwaar 
die doorgaans niet voorradig is en/of 
geproduceerd wordt volgens de 
specificaties van de Klant, kunnen niet 
geannuleerd of herroepen worden.  

3. Facturen – Betaling - Prijsbepaling 
3.1 Tenzij anders overeengekomen 
tussen de partijen, moet het bedrag dat 
verschuldigd is voor om het even welke 
order binnen de 30 dagen vanaf 
factuurdatum betaald worden.
Voor international betalingen eisen we dat 
de kosten betaald worden door de 
overschrijver “geen kosten voor de 
begunstigde” (OUR) met uitzondering van 
betalingen in EUR binnen de EU, die met 
een instructie SHA (shared/gedeeld) 
uitgevoerd kunnen worden.
3.2 Tenzij in de orderbevestiging anders 
vermeld, zijn de prijzen van de 
Leverancier FCA Free Carrier/vrachtvrij
(bij de Leverancier) – Incoterms 2010 
inclusief verpakking. Alle prijzen staan 
vermeld vóór belastingen en exclusief 
transport- en verzekeringskosten tenzij 
uitdrukkelijk vermeld in de geschreven 
offerte.
3.3 Er worden geen cheques aanvaard. 
3.4 De Leverancier heeft het recht om 
waarborgen te vragen en/of onmiddellijk 
betaling van bedragen van achterstallige 
facturen, en/of hangende orders of 
leveringen op te schorten of te annuleren 
onverminderd eventuele 
schadevergoeding die daaruit zou 
voortvloeien.
3.5 Bestellingstoeslag € 25 is van 
toepassing voor bestellingen onder de € 
500 / USD 30 voor bestellingen onder de 
USD 500

4. Verzending - Transport
4.1 Alle vermelde prijzen en verzonden 
goederen zijn FCA Free Carrier/vrachtvrij 
(bij de Leverancier) – Incoterms 2010 
inclusief verpakking. Dit houdt in het



bijzonder in dat de wettelijke 
verkoopreglementeringen op het vlak van 
vervoer van de goederen van toepassing 
zijn. Dat houdt op zijn beurt weer in dat 
de Klant alle kosten en het risico van 
verlies of schade vanaf dat ogenblik op 
zich neemt. Alle rechten op de koopwaar 
en het risico van verlies, schade of 
onopzettelijke vernietiging rusten bij de 
Klant vanaf het moment waarop de 
Leverancier de koopwaar voor 
verzending overdraagt aan de 
transporteur. De Klant is verantwoordelijk 
voor alle vracht- en verzendingskosten 
evenals voor alle toepasselijke 
verzekeringspremies voor verzending van 
de goederen behoudens de uitdrukkelijke 
schriftelijke goedkeuring van 
andersluidende regelingen door de 
Leverancier. 
Tenzij anders opgelegd door de Klant 
mag de Leverancier zelf beslissen over 
de keuze van transporteur, 
verzendingsmethode en transportroute. 
De Leverancier zal geacht worden 
uitsluitend voor en ten behoeve van de 
Klant te handelen en niet als 
expediteursagent. Alle informatie 
betreffende de transportkosten zal louter 
voor informatieve doeleinden worden 
geleverd en zal niet gewaarborgd zijn. 
Een eventuele verhoging van de 
transportkosten zal ten laste van de Klant 
vallen. 
4.2 De Klant zal verantwoordelijk zijn voor 
de bewaring, terugwinning, recyclage of 
vernietiging van de verpakking van de 
producten in overeenstemming met alle 
toepasselijke wetten en regelgevingen. 

5. Leveringen
5.1 Tenzij anders bepaald door de
Leverancier bij zijn aanvaarding van een
order of desgevallend op zijn factuur,
zullen alle opgegeven levertijden
schattingen zijn. De Klant mag een order
niet annuleren noch kosten aanrekenen
voor laattijdige levering noch van de
Leverancier schadevergoeding eisen voor
laattijdige levering. In elk geval zal de
Klant indien hij een levering als laattijdig
beschouwt, de Leverancier een
ingebrekestelling sturen waarin hij deze

laatste verzoekt de goederen binnen de 
10 werkdagen te rekenen vanaf de 
ontvangst van de brief van 
ingebrekestelling te leveren. 
5.2 Indien de order meerdere 
(deel)leveringen vereist, zal elke levering 
als een afzonderlijk contract beschouwd 
worden. Een eventuele vertraging in de 
levering van een bepaalde zending zal 
geen reden vormen tot annulering van 
volgende zendingen. 
5.3 De Klant zal ertoe gehouden worden 
de levering van een order aan te nemen 
op de data die vermeld staan op de 
schriftelijke bevestiging van 
orderaanvaarding, of desgevallend op de 
factuur of de melding die daartoe door de 
Leverancier wordt opgesteld. Indien de 
Klant nalaat dit te doen na ontvangst van 
een kennisgeving vanwege de 
Leverancier, zal de Leverancier het recht 
hebben zich van de producten te ontdoen 
op de manier die hij gepast vindt, 
ongeacht eventuele daaruit 
voortvloeiende schade voor de Klant. 
5.4 Als de Klant nalaat levering van de 
koopwaar te aanvaarden of een inbreuk 
pleegt tegen andere verplichtingen, heeft 
de Leverancier het recht vergoeding te 
eisen voor de daardoor opgelopen 
schade, met inbegrip van eventuele 
bijkomende kosten. In dat geval zal het 
risico van onopzettelijke vernietiging of 
onopzettelijke kwaliteitsvermindering bij 
de Klant komen te liggen vanaf het 
moment dat de Klant in gebreke blijft de 
levering te aanvaarden.  
5.5 De Leverancier is niet 
verantwoordelijk voor vertraging in de 
levering of de uitvoering ervan om 
redenen buiten zijn wil. Zulke redenen 
omvatten – zonder enige beperking of 
voorbehoud - natuurrampen, maatregelen 
genomen of achterwege gelaten door de 
Klant of burgerlijke of militaire instanties, 
brand, staking, epidemieën, 
regelgevingen rond quarantaine, 
overstroming, aardbevingen, onrust, 
oorlog, vertragingen in verzending enz., 
evenals de onmogelijkheid werkkrachten, 
materiaal of voorraden te verkrijgen. In 
geval van een dergelijke vertraging zal 
een eventuele contractueel 
overeengekomen leveringsdeadline 



worden verlengd met een periode die 
overeenstemt met de tijd die verloren 
ging ten gevolge van de vertraging om 
elke schade te vermijden waarvoor 
vergoeding aan de orde zou zijn of 
eventuele contractuele boetes opgelegd 
aan de Leverancier. 

6. Aanvaarding van leveringen
6.1 Naast de stappen die de Klant geacht
wordt te nemen ten aanzien van de
transportonderaannemer(s), moet elke
eis tot schadevergoeding voor zichtbare
gebreken of voor non-conformiteit van de
producten die met de order van de Klant
geleverd of met het verzendingsborderel,
schriftelijk aan de Leverancier worden
aangeboden en dit binnen 8 dagen vanaf
de datum van levering.
6.2 De Klant mag producten die hij niet
conform acht, enkel retourneren na
schriftelijke toestemming van de 
Leverancier. Bovendien zal de 
Leverancier terugzending van non-
conforme producten enkel aanvaarden 
als aan volgende voorwaarden voldaan 
is: 
- een schriftelijke verklaring van de
precieze redenen voor afwijzing door de
Klant moet aan elk product gehecht
worden;
- de producten moeten geretourneerd
worden in hun volledige, originele
verpakking, die nog in goede staat moet
zijn;
- de Klant mag de producten op geen
enkele manier gewijzigd of veranderd
hebben (zoals het moment waarop zij
opgeslagen waren of geïnspecteerd
werden, e.d.).
Alle producten die door de Klant
geretourneerd worden, moeten als vooraf
betaalde vracht verzonden worden, tenzij
anders overeengekomen.
6.3 Indien de Leverancier een
geretourneerd product aanvaardt, dan
moet het product dat als niet conform
erkend wordt, hetzij vervangen hetzij
hersteld worden – naar keuze van de
Leverancier – ofwel zal de Leverancier er
een creditnota voor opmaken.

7. Garantie voor gebreken

Producten 
7.1 De producten van de Leverancier 
worden met de grootste zorg vervaardigd, 
door middel van de beste methodes die 
beschikbaar zijn op de datum waarop zij 
werden geproduceerd. Zij zijn echter 
onderhevig aan verschillen die 
voortkomen uit onvoorziene oorzaken 
zoals bepaald in artikel 7.3 hieronder, aan 
veranderingen in de grondstoffen en ook 
veranderingen voortvloeiend uit het 
gebruik ervan door de Klant. De Klant 
wordt geacht zich bewust te zijn van deze 
verschillen. De Klant moet de Leverancier 
op voorhand en schriftelijk over een 
eventueel voorzien specifiek gebruik van 
de producten op de hoogte brengen. 
7.2 De Leverancier heeft het recht nu en 
dan eender welke wijziging aan de 
producten aan te brengen zonder 
kennisgeving daarover aan de Klant. Het 
is aan de Klant om de Leverancier te 
vragen naar mogelijke veranderingen aan 
de producten vooraleer bestellingen te 
plaatsen. 
7.3 Eventuele niet-gewilde verschillen die 
niets te maken hebben met de 
omstandigheden waaronder de producten 
vervaardigd worden en die een invloed 
hebben op de samenstelling, het gedrag, 
de prestaties en de eigenschappen van 
het product, zullen beschouwd worden 
als een onvoorziene oorzaak. Bij dezen 
wijst de Leverancier elke 
aansprakelijkheid daarvoor af. 
7.4 De specificaties en prestaties die te 
zien zijn in de catalogi en de technische 
fiches van de Leverancier gelden enkel 
voor een normaal gebruik van de 
producten zowel voor wat betreft 
toepassing, installatie, als ook werking, 
wat allemaal moet gebeuren met 
inachtneming van de passende 
beroepsnormen en -praktijken. 
Het is enkel de verantwoordelijkheid van 
de Klant ervoor te zorgen dat de 
producten geschikt zijn voor het gebruik 
dat hij voor ogen heeft.  
7.5 Het is enkel de verantwoordelijkheid 
van de Klant ervoor te zorgen dat de 
producten in overeenstemming zijn met 
alle wetten of regelgevingen in functie 
van het beoogde gebruik. 
Garantie 



7.6 De standaard garantieperiode die de 
Leverancier biedt, is 12 maanden na 
levering tenzij anders bepaald. 
7.7 De garantie die de Leverancier voor 
de producten geeft, dekt productiefouten. 
Onder deze garantie zijn de 
verplichtingen van de Leverancier beperkt 
tot het kosteloos herstellen of vervangen 
of het terugbetalen – louter naar keuze 
van de Leverancier – van eventuele 
producten die gebreken blijken te 
vertonen, met uitsluiting van enige andere 
compensatie of schadevergoeding. In elk 
geval is elke garantie vanwege de 
Leverancier beperkt tot het gefactureerde 
bedrag (excl. btw) van de specifieke order 
waaronder het product valt waarvoor 
garantie gegeven wordt. 
7.8 Uitsluiting van garantie: eventuele 
schade veroorzaakt aan het product of 
aan eigendom of personen worden 
uitgesloten van de garantie wanneer dit 
het gevolg is van normale slijtage van de 
producten of van een oorzaak buiten de 
wil van de Leverancier om: schade 
veroorzaakt door de Klant, ongeschikte 
opslagomstandigheden, verkeerde 
installatie, slecht onderhoud, gebruik dat 
niet in overeenstemming is met de 
specificaties van elk van de producten 
zoals aangeduid op de etiketten, 
gebruikershandleidingen, fiches, 
specificaties enz.  

8. Totale aansprakelijkheid
8.1 Elke andere aansprakelijkheid voor
vergoeding van schade is bij dezen
uitgesloten, ongeacht het rechtskarakter
van de geldend gemaakte aanspraak. Dit
principe zal niet gelden in gevallen van
schade aan leven, lichaam of gezondheid
in zoverre de schade voortkomt uit
opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
vanwege de Leverancier of vanwege een
wettelijke vertegenwoordiger of
uitvoerende vertegenwoordiger van de
Leverancier.

8.2 In zoverre aansprakelijkheid 
uitgesloten is in overeenstemming met 
8.1 of beperkt voor de Leverancier, zal dit 
principe ook van toepassing zijn voor 
persoonlijke aansprakelijkheid vanwege 
het personeel van de Leverancier, zijn 

bedienden, zijn vertegenwoordigers en 
zijn uitvoerende vertegenwoordigers.  

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De Leverancier blijft eigenaar van de
koopwaar in afwachting van ontvangst
van alle betalingen die voortvloeien uit
het leveringscontract. De Leverancier
heeft het recht de koopwaar terug te
nemen indien de Klant handelt op een
manier die strijdig is met het contract,
vooral bij verzuim van betaling.
Terugname van de koopwaar door de
Leverancier betekent geen opschorting
van het contract tenzij dit door de
Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zo
gesteld wordt. De inbeslagneming van de
koopwaar door de Leverancier betekent
altijd een opschorting van het contract.
De Leverancier heeft het recht de
koopwaar na terugname te verkopen; de
opbrengsten uit de verkoop zullen
gecrediteerd worden bij de bedragen die
de Klant verschuldigd is, minus redelijke
kosten van verkoop.

9.2 De Klant is verplicht de koopwaar met 
zorg te behandelen tot die volledig 
betaald is.  

9.3 In geval van inbeslagname of andere 
ingrepen door derden, moet de Klant de 
Leverancier daarvan zonder verwijl 
schriftelijk op de hoogte stellen om de 
Leverancier in de mogelijkheid te stellen 
eventueel noodzakelijke juridische acties 
te ondernemen. Voor zover de derde 
partij niet in de mogelijkheid verkeert om 
aan de Leverancier de gerechtskosten en 
andere uitgaven die gepaard gaan met de 
hier voren genoemde juridische acties, 
zal de Klant aansprakelijk zijn voor het 
door de Leverancier geleden financiële 
verlies.  

9.4 De Klant heeft het recht de koopwaar 
opnieuw te verkopen in een dergelijke 
zakelijke transactie. De Klant kent daarbij 
aan de Leverancier alle betalingen toe die 
moeten komen van klanten of van derden 
waarop de Klant recht heeft ten gevolge 
van een dergelijke wederverkoop ten 
belope van het definitieve factuurbedrag 



(inclusief btw), ongeacht het feit of de 
koopwaar opnieuw verkocht met of 
zonder bijkomende verwerking. De Klant 
blijft gemachtigd tot inning van dergelijke 
betaling die zelfs na deze toekenning 
invorderbaar blijft. Daardoor ondervindt 
het recht van de Leverancier om zelf 
betaling te innen geen invloed. 
Desondanks verbindt de Leverancier zich 
ertoe af te zullen zien van inning van 
betaling zolang de Klant voldoet aan zijn 
of haar betalingsverplichting 
voortvloeiend uit de overeengekomen 
opbrengsten, niet in betalingsachterstand 
geraakt, en in bijzonder geen aanvraag 
werd ingediend tot inleiding van een 
faillissements- of concordaatprocedure en 
er geen sprake is van staking van 
betaling. Indien dit laatste echter het 
geval is, mag de Leverancier van de 
Klant eisen dat hij/zij aan de Leverancier 
de overgedragen vorderingen en de 
schuldenaars onthult, alle informatie 
verschaft die nodig is voor inning, afstand 
te doen van de gegevens ter zake en de 
schuldenaars (derde partijen) op de 
hoogte te brengen van de overdracht.  

9.5 Bewerking of wijziging van de 
koopwaar door de Klant moet steeds 
namens de Leverancier worden 
uitgevoerd. Als de koopwaar bewerkt 
wordt met andere objecten die geen 
eigendom zijn van de Leverancier, dan 
verwerft de Leverancier mede-eigendom 
van het nieuwe voorwerp in verhouding 
van de waarde van de koopwaar tot de 
andere verwerkte objecten op het 
ogenblik van verwerking. Het voorwerp 
dat door een dergelijke bewerking wordt 
gecreëerd, is gedekt door dezelfde 
bepalingen als de geleverde koopwaar 
met voorbehoud van rechten.  

9.6 Als de goederen onafscheidelijk 
gecombineerd worden met andere 
voorwerpen die geen eigendom zijn van 
de Leverancier, dan zal deze laatste 
mede-eigendom verwerven van het 
nieuwe voorwerp in verhouding van de 
waarde van de goederen tot de andere 
gecombineerde voorwerpen op het tijdstip 
dat zij gecombineerd werden. Ingeval het 
object van de Klant als hoofdvoorwerp 

wordt beschouwd, dan wordt het als 
overeengekomen geacht dat de Klant pro 
rato mede-eigendom aan de Leverancier 
zal overdragen. De Klant houdt de als 
dus tot stand gekomen 
gemeenschappelijke eigendom of de 
volledige eigendom van de Leverancier in 
veilige bewaring voor de Leverancier. 

10. Intellectueel eigendom
10.1 Alle maquettes, tekeningen, 
ontwerpen, berekeningen, prototypes, 
tools en andere documenten die door de 
Leverancier werden gemaakt, blijven 
eigendom van de Leverancier. De 
Leverancier blijft volle eigendom 
behouden van deze documenten en van 
de hieruit voortvloeiende rechten, die 
door de Klant of eender welke derde partij 
niet gebruikt, vrijgegeven, 
gereproduceerd noch uitgevoerd mogen 
worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming. 

11. Beperking van aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van de
Leverancier blijft strikt beperkt tot de
verplichtingen vermeld in het contract
en/of de prijsopgave.
11.2 De maximale totale
aansprakelijkheid van de Leverancier blijft
beperkt tot het bedrag van de order.
11.3 De Leverancier is in geen geval
verantwoordelijk voor eventueel verlies
van gebruik, winst, productie, contracten,
inkomsten, enig ander financieel of
economisch verlies of eender welke
gevolgschade of indirecte schade
opgelopen door de Klant of een derde
partij.
11.4 De Klant ziet namens zichzelf en
namens zijn verzekeraars af van elk recht
om van de Leverancier, en van zijn
verzekeraars, eender welke compensatie
of schadeloosstelling te eisen hoger dan
de bovenstaande beperkingen en
uitsluitingen for schade veroorzaakt door
de Leverancier.

13. Software
13.1 Alle computer software die aan de
Klant moet worden geleverd door de
Leverancier zal door middel van een
vergunning rechtstreeks aan de Klant



worden toegekend door de eigenaar van 
de software of door derden in 
overeenstemming met een afzonderlijke 
vergunningsovereenkomst of een andere 
regeling. De Klant moet de ontvangst van 
een afzonderlijke 
vergunningsovereenkomst of een andere 
regeling bevestigen. De Klant erkent dat 
de Leverancier geen partij is in de 
hogervermelde vergunning voor de 
levering van software. De Klant zal zich 
rechtstreeks tot de licentiegever wenden 
in het geval van eisen die gebaseerd zijn 
op onderhoud of ondersteuning of 
schending of garantie met betrekking tot 
software die wordt geleverd in 
overeenstemming met deze bepalingen.  

14. Overmacht
De Leverancier is niet aansprakelijk voor
eventueel verlies of eventuele schade
voortvloeiend uit laattijdige leveringen of
uit totale of gedeeltelijke onmogelijkheid
orders uit te voeren ten gevolge van
gebeurtenissen die buiten zijn macht zijn,
zoals gedwongen onderbreking van alle
of een deel van zijn werktuigen en
productiemiddelen, totale of gedeeltelijke
staking, met inbegrip van stakingen die
de Leverancier of zijn eigen Leveranciers
treffen, lock-outs, oorlogen, brand,
onderbreking of opschorting van de
transportmiddelen, leveringsproblemen
(zoals problemen in toelevering van
grondstoffen), en in het algemeen elke
gebeurtenis die door de jurisprudentie
van de Belgische rechtbanken als een
geval van overmacht beschouwd wordt.
De Leverancier wordt vrijgesteld van zijn
verplichting in verband met eender welk
onderdeel van het contract met de Klant
dat nog niet werd uitgevoerd op de datum
waarop een geval van overmacht zich
voordoet. De Leverancier is niet
aansprakelijk voor betaling van enige
compensatie, schadevergoeding of vorm
van kosten in verband met een dergelijke
toestand of in verband met zijn totale of
gedeeltelijke onmogelijkheid zijn
verplichtingen na te komen zoals
geformuleerd in het contract ten gevolge
van een geval van overmacht.

15. Bepalingen en voorwaarden van de
Klant
15.1 De Leverancier streeft ernaar zijn
Klanten snel en efficiënt te bedienen.
Bijgevolg zal de Leverancier uitsluitend in
overeenstemming met de bepalingen en
voorwaarden in deze overeenkomst zijn
koopwaar en zijn diensten leveren.
15.2 Nakoming van de overeenkomst
door de Leverancier hangt uitsluitend af
van de inhoud van de Algemene
verkoopsvoorwaarden van de
Leverancier tenzij de Leverancier vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met
andere regelingen. In afwezigheid van
een dergelijk akkoord neemt de dienst
en/of de levering een aanvang met de
loutere intentie de Klant van dienst te zijn;
dit kan niet gezien worden als een daad
ter aanvaarding van één noch alle
bepalingen en voorwaarden van de Klant
en kan ook niet als dus geïnterpreteerd
worden.
15.3 Indien er op voorhand geen
schriftelijke overeenkomst werd
afgesloten in onderlinge toestemming,
dan wordt aanvaarding van de koopwaar
of de diensten beschouwd als
aanvaarding van de bepalingen en
voorwaarden in onderhavig document.

16. Algemene bepalingen
16.1 Onderhavige overeenkomst en de
prestaties die door de partijen moeten
worden verricht, zijn onderworpen aan en
worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de wetten van
België. Bij dezen sluiten partijen uit dat de
wet van de Verenigde Naties op de
internationale koopovereenkomsten van
goederen kan gelden, en evenmin de
Conventie van Den Haag betreffende de
wet ter regeling van internationale
koopovereenkomsten voor roerend
eigendom/Eenvormige Wet betreffende
de internationale verkoop van roerende
lichamelijke zaken. Alle bepalingen,
voorwaarden en afspraken in deze
overeenkomst gelden voor alle wettelijke
erfgenamen van de Klant en zijn ook
bindend voor hen.

16.2 Als een bepaling of een onderdeel 
van onderhavige overeenkomst ongeldig, 



onwettig, strijdig met de wet of met een 
openbare orde, of niet-afdwingbaar is of 
komt te zijn, dan blijven de overige 
bepalingen of delen daarvan 
onverminderd van kracht.  
16.3 De individuele paragraafkoppen die 
in deze overeenkomst worden gebruikt, 
dienen louter om partijen te helpen 
daaronder prestaties te categoriseren.  

17. Toepasselijk recht - Rechtsgebied
– Plaats van uitvoering
17.1 Deze algemene voorwaarden alsook
contracten tussen de Leverancier en de
Klant onder deze algemene voorwaarden
worden beheerst door de Belgische
wetgeving.
17.2 In geval van betwisting hebben de
rechtbanken van de plaats waar de
maatschappelijke zetel van de
Leverancier waar de verkoop werd
afgesloten, uitsluitende bevoegdheid. De
Leverancier is echter ook gerechtigd de
Klant op te roepen voor het gerecht van
de plaats waar hij of zij zijn of haar
woonplaats heeft.

17.2 De plaats van uitvoering is de plaats 
waar de Leverancier zijn 
maatschappelijke zetel heeft.  
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