
 

 
 

Algemene verkoop-en verhuurvoorwaarden 

Document numéro : B3-10.021 
Révision numéro   : 0 
Date de révision    : 12-07-2021 
Page                      : Page 1 sur 12  

 

 

A. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

Artikel 1 Algemene principes. Toepassing van de algemene verkoop- en verhuur-

voorwaarden. Afdwingbaarheid van de algemene verkoop- en verhuurvoorwaar-

den. 

1.1 Onderhavige algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden – hierna ‘Algemene voor-

waarden’ genoemd – vormen het reglement waaraan de onderneming GORMAN-

RUPP BELGIUM SA – hierna ‘de verkoper’ genoemd – de verkoop en de verhuur van 

haar producten onderwerpt. Elke verkoop of verhuur uitgevoerd door de verkoper is 

bijgevolg onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Het feit dat de koper 

of huurder – hierna ‘de klant’ genoemd – een bestelling maakt, betekent: 

- De volledige en onvoorwaardelijke adhesie van de klant aan de algemene en 

bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van de algemene en bijzondere voor-

waarden van de klant die hier niet van toepassing zijn. 

- Het afzien van de klant om – ongeacht de hoedanigheid, het moment en de 

manier waarop – terug te vallen op andersluidende bepalingen van de onder-

havige algemene voorwaarden. 

1.2 Het feit dat de verkoper op een bepaald moment geen beroep doet op een van de 

bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpre-

teerd alsof de verkoper ervan afziet om op een later tijdstip een beroep te doen op een 

van deze bepalingen.  

Artikel 2 Bevoegde rechtbank/Toepasselijk recht/Vertaling. 

2.1 Er wordt met nadruk op gewezen dat enkel de rechtbanken van Namen bevoegd 

zijn in geval van een geschil van eender welke aard en inzake de geldigheid, de uit-

voering of afdwingbaarheid, of moeilijke interpretatie van onderhavige algemene voor-

waarden en, in ruimere zin, inzake de bestaande relaties tussen de verkoper en de 

klant. Deze clausule is ook van toepassing in geval van kort geding, tussenvordering 

of bij meerdere verweerders. 

2.2 De verkoop en de verhuur uitgevoerd door de verkoper zijn exclusief onderworpen 

aan het Belgische rechtssysteem. 

2.3 De eventuele nietigheid van een clausule of een deel van een clausule van onder-
havige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van andere clau-
sules of delen ervan. De Partijen zorgen ervoor dat de nietige clausule, of het nietige 
deel ervan, door een economisch gelijkwaardige clausule wordt vervangen. 

 

2.4 Indien onderhavige Algemene voorwaarden worden vertaald naar een vreemde 

taal, dan geldt de Franse taal boven eender welke andere taal. 

B. VERKOOP VAN MATERIAAL 

Artikel 3 Bestellingen/Bevestiging van bestellingen/Annulering van bestellingen. 

3.1 Bij elke bestelling hoort een geschreven document dat bestemd is voor de verkoper. 

Zo moet een bestelling die de klant mondeling overbrengt schriftelijk door de klant wor-

den bevestigd et moet hierop alle informatie vermeld staan die noodzalijk is opdat de 

verkoper de bestelling kan analyseren, zoals onder meer: 

Gegevens van de klant, referenties en hoeveelheden van de/het bestelde product(en), 

leveringsmethoden, gewenste leveringsdatum met plaats en tijdstip. 

3.2 Elke bestelling door een klant is pas geldig na bevestiging van de verkoper. De 

verkoper verzendt een geschreven document naar de klant met de door de verkoper 

goedgekeurde bestellinggegevens en de vermelding dat de levering van de bestelling 

door de koper als bevestiging geldt. 

3.3 De verkoper is volledig vrij om te beslissen om al dan niet gevolg te geven aan de 

bestellingen – en dit onder meer rekening houdend met: 

- de vastgestelde leveringstermijn voor de bestelling; 

- de hoeveelheid producten vermeld in de betreffende bestelling; 

- de hoeveelheid producten die de verkoper in voorraad heeft en, in het alge-

meen, de beschikbaarheid van het in de bestelling vermelde product; de ver-

koper brengt, bij de verwerking van de bestelling doorgegeven door de klant, 

de klant op de hoogte van de mogelijkheden. 

Algemeen kan worden gesteld dat wanneer de verkoper beslist om geen gevolg te 

geven aan de bestelling dit geen fout is. Dit kan bijgevolg ook niet leiden tot een recht 

op vergoeding ten gunste van de klant. 
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3.4 Behoudens een geval van overmacht, zoals hierna gedefinieerd, kan geen enkele 

bestelling volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd, of in ruimere zin, worden gewij-

zigd door de koper, behoudens schriftelijk akkoord hieromtrent van de verkoper. Bij-

voorbeeld wanneer de klant een financiering bestemd voor de totale of gedeeltelijke 

betaling van de bestelling niet of slechts gedeeltelijk verkrijgt, en dit ongeacht de aard 

ervan en ongeacht de instelling, leidt dit niet tot de mogelijkheid voor de klant om deze 

bestelling te annuleren. 

3.5 Het voordeel van de bestelling is strikt voor de klant en kan niet worden overgedra-

gen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. 

3.6 Ingeval van een unilaterale opzegging van de overeenkomst door de klant, dient 

de klant de verkoper te vergoeden voor alle kosten die zijn opgelopen voor de uitvoe-

ring van de overeenkomst alsook voor de winstderving geleden door de verkoper en 

die toe te schrijven is aan deze unilaterale opzegging, en dit met een minimumbedrag 

van 30% van het bedrag van de bestelling. 

Artikel 4 Wijzigingen van de Producten, Tarieven en Verkoopvoorwaarden. 

4.1 De verkoper behoudt te allen tijde – onder meer rekening houdend met de markt-

schommelingen – de mogelijkheid om een wijziging aan te brengen aan zijn producten, 

tarieven of verkoopvoorwaarden. Deze wijzigingen kunnen een invloed hebben op een 

bestelling die verwerkt wordt wanneer de algemene of bijzondere context rond de be-

stelling (onder meer evolutie van de wettelijke of reglementaire context, verhoging van 

belastingen, rechten en taksen van eender welke aard, stijging van de productie- en 

transportkosten) dit rechtvaardigt. Behoudens uitzondelijke omstandigheden die een 

onmiddellijke wijziging inhouden, wordt elke tariefwijziging 3 weken vóór de toepassing 

ervan aan de klant meegedeeld. 

4.2 De beschrijvingen en informatie over de producten vermeld op de handelsdocu-

menten van de verkoper – onder meer betreffende de technische gegevens zoals ver-

mogen, verbruik, gewicht … – zijn dus enkel informatief en niet-contractueel. Bijgevolg 

dient de verkoper hier geen verantwoording voor af te leggen en behoudt hij het recht 

om elementen aangebracht op de bovengenoemde documenten geheel of gedeeltelijk 

te wijzigen. De wijzigingen aangebracht door de verkoper leiden tot geen enkele ver-

plichting voor de verkoper om de reeds geleverde producten te wijzigen. 

 

 

 

Artikel 5 Levering. 

5.1 De verkoop wordt uitgevoerd met als vertrekpunt de opslagplaats van de verkoper 

gelegen te ‘Rue des Métiers, 5020 Suarlée, België’ of eender welke andere plaats die 

vermeld staat op de bestelbon van de verkoper zoals bepaald in onderhavige algemene 

voorwaarden die worden beheerd door Incoterm EXW À L’USINE – de afgesproken 

leveringsplaats is bovenvermelde opslagplaats of eender welke andere hiervoor voor-

ziene plaats die vermeld staat op de bestelbon van de verkoper. 

Bijgevolg: 

- De levering wordt als uitgevoerd beschouwd 

o Op de datum vermeld op de bestelbon opgesteld door de verkoper - 

de klant moet de producten op deze datum ophalen op de door de 

verkoper hiervoor voorziene plaats. 

o Bij de effectieve overhandiging van de bestelde producten wanneer de 

vooraf bepaalde datum niet door de koper werd nageleefd  

- Op de door de verkoper hiervoor voorziene plek  

- Door de verkoper aan de klant of door de klant hiervoor 

aangestelde transporteur. 

- De klant of de door de klant hiervoor aangestelde transporteur neemt de bes-

telde goederen in ontvangst op de afgeproken plaats, datum en tijdstip. In dit 

opzicht zal de klant, voorafgaand aan elke levering, alle nodige maatregelen 

nemen om ervoor te zorgen dat deze handeling volledig veilig verloopt en, in 

ruimere zin, dat deze handelingen optimaal verlopen en met de strikte naleving 

van de door de verkoper hiervoor vermelde modaliteiten. De klant vergoedt de 

verkoper met 100 euro per kalenderdag voor het bijhouden en de opslag van 

het materiaal – en eventuele schade opgelopen door de verkoper – 

rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan het laattijdig ophalen door de klant 

van de bestelde producten – en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van 

de verkoper om, indien hij dit wenst, de verkoop lastens de klant te ontbinden 

en in dit geval een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met 30% van de 

bestelling te eisen.  
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- De klant informeert – wanneer hij de bestelling niet onmiddellijk ophaalt en dit 

voor elke bestelling – de koper over de naam van de transporteur aan wie de 

bestelde producten moeten worden toevertrouwd. 

- Vanaf het moment van levering zoals hierboven beschreven, staan de bestelde 

producten onder toezicht van de klant die volledig instaat voor de risico’s op 

verlies en, in ruimere zin, de schade die deze producten zouden kunnen on-

dergaan of veroorzaken, ongeacht de oorzaak ervan. Het is namelijk zo dat de 

bestelde producten vervoerd worden op risico van de klant. Het behoort aan 

de klant om in geval van beschadiging, verlies of ontbrekend materiaal, de op-

merkingen te vermelden of verhaal uit te oefenen bij de verantwoordelijke 

transporteurs. 

5.2 De verkoper kan – op vraag van de klant en onder voorbehoud van de vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de verkoper hieromtrent – de producten van de 

bestelling laten leveren op een door de klant opgegeven adres. In dergelijke omstan-

digheden informeert de de verkoper de klant over de voorwaarden en modaliteiten (on-

der meer de prijs) die voor deze prestatie van toepassing zijn. De op die manier 

vastgestelde en meegedeelde prijs wordt door de verkoper aan de klant gefactureerd 

en staat vermeld op de door de verkoper uitgegeven factuur. Er wordt op gewezen dat: 

- De verkoper in dit geval volledig vrij is wat betreft de keuze voor de leverings-

methode en de keuze voor de transporteur. 

- De als dusdanig uitgevoerde levering geldt als levering zoals afgesproken op 

de bestelbon. 

- Vanaf de levering de bestelde producten onder toezicht staan van de klant die 

volledig instaat voor het risico op verlies en, in ruimere zin, schade die deze 

producten kunnen ondergaan of veroorzaken en dit ongeacht de oorzaak of de 

hoedanigheid ervan.  

- De klant moet de bestelde producten in ontvangst nemen op de afgesproken 

plaats, datum en tijdstip. De klant zal alle maatregelen nemen om ervoor te 

zorgen dat de levering veilig en, in ruimere zin, optimaal en met de strikte na-

leving van de door de verkoper hiervoor voorziene modaliteiten, kan plaatsvin-

den. De klant vergoedt de verkoper voor alle kosten die de verkoper heeft op-

gelopen en eventuele schade die hij heeft geleden en die gelinkt zijn aan het 

niet-naleven door de klant van de hierboven vermelde verbintenissen en dit 

zonder hierbij afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om, indien hij dit 

wenst, de verkoop lastens de klant te ontbinden. 

5.3 Bij elke levering hoort een borderel met onder meer de vermelding van, naast de 

datum voor de afgifte van de bestelde producten, hun benamingen en hoeveelheden. 

Elk borderel moet hoe dan ook door de klant worden ondertekend. 

5.4 De verkoper stelt alles in het werk om de leveringstermijn vermeld op de bestelbon 

van de verkoper na te leven. Bovengenoemde leveringsdatum is echter louter indica-

tief, en elke niet-naleving van deze termijn kan bijgevolg niet leiden tot een schadever-

goeding, inhoudingen, of een annulering van de bestelling ten gunste van de klant. 

Bovendien is de levering onderhevig aan het moment waarop de verkoper de nodige 

informatie zoals onder meer technische verduidelijkingen van de klant ontvangt. Bij een 

betaling van het volledige of een gedeeltelijk voorschot van de bestelling, begint te 

leveringstermijn te tellen vanaf de ontvangst van het betalingsbewijs van deze betaling. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de levering globaal of ge-

fractioneerd uit te voeren en dit zonder schadevergoeding ten gunste van de klant. Er 

wordt overigens herhaald dat een geval van overmacht of toevallige gebeurtenis, de 

verkoper, indien hij dit wenst, tijdelijk of definitief kan vrijstellen van eender welke ver-

plichting aangaande de levering en dit zonder schadevergoeding ten gunste van de 

klant. Onderstaande gebeurtenissen zijn slechts enkele voorbeelden van een derge-

lijke situatie: 

- De vernieling van een deel of alle installaties van de verkoper.  

- Ernstige verstoringen van de openbare orde, oorlogen, stakingen, opstanden, 

overheidsacties, epidemie, blokkering van transport- en communicatiemidde-

len. 

- Natuurrampen, koudegolven of andere analoge gebeurtenissen. 

- Technische onbeschikbaarheid, uitputting van de voorraad en eventuele ver-

tragingen van de leveranciers van de verkoper en, in ruimere zin, alle gebeur-

tenissen of oorzaken die buiten de wil van de verkoper vallen en die de bevoor-

rading en/of leveringen van de verkoper of deze van de leveranciers, dienst-

verleners, en/of onderaannemers belemmeren en/of stopzetten en die verhin-

deren dat de verkoper de bestelde producten kan leveren. 
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Artikel 6 Verpakkingen. 

De producten van de bestelling worden door de verkoper geleverd in een goede ver-

pakking naargelang het type transport dat in de bestelling werd vastgelegd. Er wordt 

herhaald dat: 

- Deze verpakkingen – waarvan de klant verklaart alle nodige uitleg te hebben 

ontvangen – door de klant als geschikt worden beschouwd om de producten in 

goede staat te bewaren. De klant vrijwaart de verkoper hierbij van elke vervol-

ging hieromtrent jegens de verkoper. 

- Behoudens andersluidende expliciete vermeldingen van de verkoper wordt de 

verpakking van de producten niet door de verkoper terug meegenomen; de 

kost ervan maakt integraal deel uit van de verkoopprijs die aan de klant werd 

meegedeeld. 

Artikel 7 Ontvangst van de bestelling. 

Bij de levering (zie artikel 5 van onderhavige Algemene voorwaarden) controleert de 

klant de aard, de staat, de hoeveelheid en de kwaliteit van de producten en, in ruimere 

zin, of de geleverde producten conform zijn met de inhoud van de betreffende bestel-

ling. Er wordt op gewezen dat: 

- Elke bestelling voordat deze vertrekt uit de opslagplaats van de verkoper door 

de verkoper wordt gecontroleerd. Elke bestelling die bovenvermelde opslag-

plaats verlaat wordt bijgevolg verondersteld conform te zijn en het is de taak 

van de klant om aan te tonen – naast het bestaan van de non-conformiteit – 

dat deze toe te schrijven is aan de verkoper. 

- Ongeacht de omstandigheden moet elke opmerking of geschil omtrent de con-

formiteit van de levering: 

o Bij de ontvangst van de producten door de klant op volledige, expliciete 

en gedetailleerde wijze worden vermeld op de strook van de leverings-

bon bestemd voor de transporteur met vermelding van de datum, het 

uur en de handtekening van de persoon die het in ontvangst neemt. 

De klant moet verder ook, binnen de termijn en modaliteiten vereist 

door de geldende reglementering, alle rechtsmiddelen vrijwaren je-

gens derden die belast zijn met het vervoer van de bestelde producten. 

En, 

o Onmiddellijk worden meegedeeld en bevestigd aan de verkoper via 

een aangetekende zending met ontvangstbewijs. De klant moet elk 

bewijsmiddel betreffende de vastgestelde abnormaliteiten kunnen 

voorleggen en alle maatregelen nemen opdat de verkoper kan over-

gaan tot de vaststelling ervan en, desgevallend, ertegen kan optreden. 

Artikel 8 Retour van de producten. 

8.1 Geen enkel product kan worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de verkoper. Elk product zonder akkoord van de verkoper wordt gere-

tourneerd voor rekening en risico van de klant en leidt niet tot de opmaak van een 

tegoedbon. De klant vergoedt alle kosten die de verkoper heeft opgelopen – en schade 

die de verkoper eventueel heeft opgelopen – en die rechtstreeks of onrechtstreeks te 

wijten zijn aan deze niet goedgekeurde retour. 

8.2 Bij een retouraanvraag voor een product waarvan de klant veronderstelt dat het 

een gebrek vertoont of niet-conform is, moet het bovenvermelde product door de klant 

worden bijgehouden – en dit in afwachting tot de verkoper hieromtrent een beslissing 

neemt – het product blijft ondertussen ter beschikking van de verkoper in de lokalen 

van de klant. Het is de taak van de klant om de verkoper alle informatie en bewijsma-

teriaal aangaande het betreffende product voor te leggen en het vermeende defect of 

non-conformiteit aan te tonen – de klant geeft de verkoper de mogelijkheid om alle 

maatregelen te nemen zodat de verkoper zelf of via een medewerker het vermeende 

defecte of niet-conforme product kan nakijken. De klant zal bijgevolg niet zelf optreden 

noch hiervoor een beroep doen op een derde en moet de nodige maatregelen nemen 

om de integriteit van het defecte product of de niet-conformiteit ervan te behouden. Het 

niet-naleven door de klant van deze bepalingen impliceert dat niet langer kan worden 

opgetreden jegens de verkoper en stelt deze laatste vrij van elke eventuele aanspra-

kelijkheid. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid. 

9.1 De verkoper zorgt ervoor dat de producten worden geleverd in overeenstemming 

met de geldende wetgeving. 
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9.2 Als professional ontvangt de klant deze producten met volledige kennis van zaken. 

De klant is bijgevolg als enige verantwoordelijk voor de keuze, de toepassing, het ge-

bruik en de geschiktheid van de bestelde producten voor de noden van de klant en, 

onder meer, voor de omstandigheden waarin de vermelde producten zullen worden 

gebruikt. Bijgevolg, en behoudens fabricagefouten aan de producten van de bestelling, 

kan de verkoper geenszins aansprakelijk worden gesteld. De verkoper is bijgevolg on-

der meer volledig vrijwaard van elke aansprakelijkheid gelinkt aan: 

- Bestelde producten die niet geschikt zijn voor de noden van de klant; 

- Een gebruik van de bestelde producten door de klant in een context die niet 

overeenstemt met de kenmerken, prestaties, gebruiks- en onderhoudsvoor-

waarden van deze producten. 

9.3 De verkoper voegt bij de verkoop een contractuele garantie waarvan de voorwaar-

den worden bepaald door een reglement dat vastgesteld is in artikel 10 van de onder-

havige algemene voorwaarden. 

9.4 Wanneer de aansprakelijkheid van de verkoper verder reikt dan wat onder de ga-

rantie valt zoals bepaald in onderhavig artikel en wanneer de juridische bevoegdheden 

voor een dergelijk geschil definitief onder de aansprakelijkheid van de verkoper vallen, 

dan is de aansprakelijkheid van de verkoper strikt beperkt tot: 

- Hetzij het vervangen van de niet-conforme producten. Deze worden vervangen 

door identieke producten volgens de leveringsmodaliteiten bepaald in artikel 5 

van onderhavige verkoopsvoorwaarden. 

- Hetzij de terugbetaling van de door de klant aan de verkoper betaalde prijs 

voor de niet-conforme producten. 

Artikel 10 Contractuele garantie. 

10.1 De verkoop door de verkoper van nieuwe producten gaat gepaard met een con-

tractuele garantie onderschreven door de verkoper. 

10.2 Deze garantie is van toepassing te rekenen vanaf de levering van de bestelde 

producten. Er wordt echter uitdrukkelijk vermeld dat tweedehands en demonstratiepro-

ducten niet onder het voordeel van de contractuele garantie vallen zoals voorzien in dit 

artikel. De garantie geldt voor al onze producten maar enkel voor de losse onderdelen 

waarvan het defect aan ons toe te schrijven is (validatie van de garanties in onze fa-

brieken of via lokale expertise). Tijdens de bovengenoemde garantieperiode is het ge-

bruik van originele stukken van de fabrikant en/of Gorman-Rupp verplicht. De garantie 

geldt 12 maanden vanaf de datum van inwerkingstelling en maximaal 18 maanden 

vanaf de datum van verzending. De contractuele garantie kan overigens enkel van toe-

passing zijn wanneer de klant tijdig alle betalingen aan de verkoper uitvoert en enkel 

wanneer de klant de aankoopfactuur uitgegeven door de verkoper van het/de betref-

fende product(en) kan voorleggen. 

10.3 Deze garantie die door de verkoper wordt toegekend betreft de garantie voor fa-

bricagefouten waardoor het product niet geschikt is voor het gebruik waarvoor het is 

bestemd of het gebruik ervan dusdanig vermindert dat de klant het niet had aangekocht 

of er minder voor had betaald indien hij hiervan op de hoogte was. Onder voorbehoud 

dat de verantwoordelijkheid van de verkoper expliciet door de verkoper is erkend, 

neemt de verkoper deze garantie op zich en opteert hij om: 

- Hetzij de reparatiekosten opgelopen door de verkoper en die overeenstemmen 

met het terug conform maken van het product dat door de verkoper als defect 

wordt geacht;  

- Hetzij de kosten voor de vervanging door de verkoper van het product dat door 

de verkoper als defect wordt geacht. 

Er wordt echter op gewezen dat de verkoper de mogelijkheid behoudt de klant het be-

drag van het defecte product terug te betalen; dit product blijft dan eigendom van de 

verkoper die bijgevolg, en indien hij dit wenst, het product voor eigen rekening kan 

terugnemen. 

10.4 De garantie dekt enkel het product zelf en is bijgevolg niet van toepassing voor 

elke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade waar de klant nadeel aan onder-

vindt, zoals winstderving, financieel verlies, verminderde activiteit, schade veroorzaakt 

aan randapparatuur… De garantie is louter beperkt tot fabricagefouten en is bijgevolg 

niet van toepassing wanneer: 

- De klant het product gebruikt in abnormale of ongeschikte omstandigheden, en 

in ruimere zin, bij een fout, ongeschikt of niet-conform gebruik; 

- De installatie, de inwerkingstelling en het gebruik niet conform is met de regels 

van de kunst; 

- Het bestelde product wordt bewaard (onder meer opslag) door de klant in oms-

tandigheden die afwijken of die het betreffende product kunnen aantasten; 
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- De klant de aanbevelingen van de verkoper of de fabrikant inzake het gebruik 

of het onderhoud van het product niet naleeft of weigert in te gaan op de uitno-

digingen voor de specifieke technische controles; 

- Nalatigheid, een gebrekkige controle of onderhoud van het product door de 

klant; 

- De klant het product wijzigt, onderdelen toevoegt die niet door de verkoper of 

fabrikant zijn erkend of randapparatuur of vervangonderdelen gebruikt die niet 

door de verkoper of fabrikant zijn aanbevolen of die niet verenigbaar zijn met 

het product van de verkoper; 

- Herstellingen en, in ruimere zin, technische interventies worden uitgevoerd 

door de klant en/of personen die niet door de verkoper of de fabrikant worden 

erkend; 

- Storingen die toe te schrijven zijn aan een normale slijtage van de onderdelen 

van het product; slijtageonderdelen of versleten onderdelen vallen niet onder 

de garantie; 

- En, in ruimere zin, storingen of schade die niet exclusief toe te schrijven zijn 

aan een fabricagefout van het product. 

10.5 Elke storing moet onmiddellijk aan de verkoper per e-mail worden meegedeeld en 

worden bevestigd via een aangetekende zending met ontvangstbewijs binnen de 2 da-

gen na ontvangst van de producten. Wanneer het niet mogelijk is om het product op 

het moment zelf na te kijken om zo de defecten op te sporen, dan dient de klant deze 

te melden binnen de 8 werkdagen te rekenen vanaf de levering en dit volgens dezelfde 

voorschriften als hierboven vermeld. De klant moet alle informatie en bewijsstukken 

aangaande de vastgestelde storing doorsturen (onder meer de context waarin het be-

treffende product werd gebruikt en de afgifte van de geschikte documentatie zodat de 

verkoper de situatie kan analyseren en alle maatregelen kan nemen opdat de verkoper 

kan overgaan tot de vaststelling ervan en, desgevallend, de storing kan oplossen). De 

koper zal niet rechtstreeks zelf handelen noch via de tussenkomst van een derde maar 

zal de nodige maatregelen nemen zodat het toestel kan worden onderzocht door de 

verkoper van het vermeende defecte product. Behoudens andersluidende beslissing 

van de verkoper zal de klant, voor eigen kosten en risico’s, de betreffende producten 

retourneren naar het verkooppunt van de verkoper of naar een vooraf door de verkoper 

hiervoor aangeduide plaats. Wanneer de verkoper beslist om de vermeende defecte 

producten ter plaatse na te kijken, dan informeert de verkoper de klant vooraf. De klant 

zal alle nodige maatregelen nemen zodat de verkoper toegang heeft tot deze site. Het 

niet-naleven door de klant van de bovenvermelde bepalingen leidt ertoe dat de con-

tractuele garantie niet langer van toepassing is. 

10.6 De verkoper voert de controles uit die hij nodig acht, of laat deze uitvoeren, naar-

gelang het defect dat door de klant wordt gemeld en beslist na het bestuderen van de 

controles of de contractuele garantie al dan niet wordt toegepast. Na de controles uit-

gevoerd door de verkoper of door een derde die hij zelf heeft aangesteld, zal: 

- In de veronderstelling dat de verkoper meent dat het vermeende defect niet 

wordt gedekt door de contractuele garantie, het betreffende product geretour-

neerd worden naar de klant voor rekening van deze laatste en onder zijn ex-

clusieve verantwoordelijkheid. 

- In de veronderstelling dat de verkoper meent dat het vermeende defect wordt 

gedekt door de contractuele garantie, de verkoper, voor eigen rekening en on-

der eigen verantwoordelijkheid, de kosten voor herstel of vervanging of de te-

rugbetaling van het betreffende product – naar eigen goeddunken – op zich 

nemen en dit in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig artikel 

10. 

Artikle 11 Prijs. 

Elke bestelling wordt gefactureerd aan het tarief dat geldt op de dag dat de verkoper 

de bestelling bevestigt. De prijzen vermeld op het tarief dat door de verkoper aan de 

klant werd overhandigd, hebben als vertrekpunt de opslagplaats van de verkoper en 

zijn excl. belastingen en in euro (€). De prijzen omvatten geen werkzaamheden en 

prestaties, in het bijzonder wat betreft plaatsing en montage, behoudens wanneer deze 

prestaties werden aangevraagd op de bestelbon en door de verkoper werden aan-

vaard. Bijgevolg zijn alle belastingen, taksen, rechten of andere te betalen sommen 

onder meer in toepassing van de nationale of communautaire reglementeringen, voor 

rekening van de klant. 
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Artikel 12 Betaling. 

12.1 Behoudens bijzondere betalingsmodaliteiten die tijdens de bestelling werden vast-

gelegd, vindt de betaling plaats overeenkomstig volgende modaliteiten: 

- Betaling van een voorschot gelijk aan 100% van het totaalbedrag van de bes-

telling bij de eerste bestelling, met vermelding dat de betaling van dit voorschot 

niet impliceert dat de klant over de mogelijkheid beschikt om zich te bedenken, 

bijvoorbeeld door dit voorschot niet te betalen. 

- Betaling op 30 dagen aan het einde van de maand van de afgiftedatum en dit 

vanaf de tweede bestelling. 

12.2 Elke door de verkoper opgestelde factuur is definitief aanvaard door de klant wan-

neer deze niet werd betwist via een aangetekende brief binnen de acht dagen na ont-

vangst van de factuur. 

12.3 De betaling gebeurt in euro (€) en via elke betalingsmodaliteit die vooraf uitdruk-

kelijk door de verkoper werd aanvaard en conform de betalingstermijn die voor de be-

stelling werd overeengekomen. De klant neemt alle nodige maatregelen opdat de be-

taling op deze datum effectief zou zijn. Het overhandigen van een document dat wijst 

op een verplichting tot betaling vormt volgens deze clausule geen betaling; de klant 

blijft de verkoper een bedrag verschuldigd en dit met alle garanties die erbij horen, met 

inbegrip van het eigendomsvoorbehoud en dit totdat het volledige bedrag werd betaald. 

Geen enkele eis van de koper kan ertoe leiden dat de voorgenoemde betalingstermijn 

wordt uitgesteld. 

12.4 Er wordt geen enkele korting toegekend bij een vervroegde betaling. 

12.5 Elke niet tijdig betaalde som leidt van rechtswege tot de betaling van boetes voor 

vertraging die worden berekend op het nog verschuldigde bedrag naar rato van 10% 

per jaar. Deze penaliteiten lopen vanaf de dag die volgt op de betalingsdatum vermeld 

op de factuur tot aan de betaling van het volledige verschuldigde bedrag. Het niet-

naleven van een enkele factuur leidt, naar goeddunken van de verkoper, van rechts-

wege tot de onmiddellijke opeisbaarheid van het bedrag van de andere nog aan de 

verkoper verschuldigde facturen. Deze penaliteiten doen dus geen afbreuk aan de fa-

culteit van de verkoper om daarnaast een schadevergoeding te eisen voor de schade 

die deze laatste heeft geleden. Bij een vertraging van de betaling kan de verkoper ove-

rigens, uit eigen wil en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om daarnaast een 

schadevergoeding te vorderen: 

- De verplichtingen opheffen rond de bestelling die niet tijdig werd betaald alsook 

alle andere lopende bestellingen en dit tot aan de betaling van het bedrag dat 

de klant nog verschuldigd is; 

- De uitvoering van de lopende bestellingen onderwerpen aan garanties of aan 

nieuwe modaliteiten (onder meer nieuwe betalingsvoorwaarden) die de verko-

per de nodige garantie geeft en waarmee hij akkoord gaat; 

- De bestelling van rechtswege opzeggen; de verkoper kan hiertoe handelen 

wanneer de koper zijn verplichting niet nakomt om de betreffende producten 

terug te bezorgen. De opzegging heeft niet enkel invloed op deze bestelling 

maar, indien dit verkoper dit wenst, ook op alle of een deel van de nog niet 

betaalde reeds uitgevoerde of geplande bestellingen, ongeacht of deze reeds 

geleverd zijn of de levering wordt verwerkt en de betalingstermijn al dan niet 

vervallen is. De door de koper betaalde voorschotten worden bijgehouden door 

de verkoper; 

- Het bedrag van de onbetaalde factuur compenseren met eventuele bedragen 

die de verkoper aan de klant verschuldigd is. De koper betaalt alle kosten op-

gelopen door de verkoper en te wijten aan de schuldvordering van de verschul-

digde bedragen. 

12.6 Elke bij de vervaldag niet betaalde som leidt van rechtswege tot de betaling van 

een forfaitaire schadevergoeding die overeenstemt met 10% van het totaalbedrag van 

de bestelling excl. belastingen en dit vanaf de eerste dag vertraging. 

12.7 Elke vermindering en/of compensatie afkomstig van de klant is uitdrukkelijk - be-

houdens voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper - uitgesloten. Het innen door 

de verkoper van betalingsopdrachten met verminderingen of compensaties uitgevoerd 

door de klant betekent niet dat de verkoper impliciet akkoord gaat met dergelijke prak-

tijken. 

12.8 Elke aantasting van de geloofwaardigheid van de koper en, in ruimere zin, elke 

wijziging – ongeacht de oorsprong – van de situatie van de klant – kan leiden tot ga-

rantievereiste(n) en/of bijzondere betalingsmodaliteiten vastgesteld door de verkoper, 

zelfs de weigering door de verkoper om verder gevolg te geven aan de bestellingen 

van de klant.   
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Artikel 13 Intellectuele eigendom. 

Geen enkel element van de bestaande commerciële relatie tussen de verkoper en de 

koper kan ertoe leiden dat de klant zijner gunste of ten gunste van een derde de over-

dracht eist van eender welk eigendoms- of exploitatierecht van alle of een deel van de 

intellectuele-eigendomsrechten (ongeacht de aard, het bereik en/of de oorsprong er-

van) die toebehoren aan de verkoper of door hem worden beheerd en dit aangaande 

de producten van de bestelling en/of verwijzend naar deze producten. De klant verbindt 

er zich toe de rechten die de verkoper behoudt en/of beheert, na te leven en geen 

acties te ondernemen die deze rechten kunnen aantasten en, in ruimere zin, de belan-

gen van de verkoper kunnen schaden.  

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud. 

De producten - waarvan de verkoop wordt bepaald door onderhavige algemene voor-

waarden - worden verkocht met een contractbepaling die stelt dat hun eigendom wordt 

overgedragen bij de volledige betaling van de prijs (met inbegrip van die voor de toe-

behoren) zoals bepaald in onderhavige Algemene voorwaarden, zelfs in geval van 

transformatie of wanneer producten in andere goederen worden geïncorporeerd. Bo-

venstaande bepalingen doen geen afbreuk aan het risico op verlies of schade aan de 

producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud alsook de schade die 

zij zouden kunnen ondergaan of veroorzaken; dit risico wordt bij de levering van de 

producten aan de klant overgedragen. De koper onderschrijft een verzekering voor het 

geheel van alle mogelijke risico’s vanaf de levering van de bestelde producten zodat 

de verkoper onmiddellijk kan worden vergoed. De verkoper moet – voor de producten 

die nog niet werden betaald – continu erover waken dat deze geïndividualiseerd en 

geïdentificeerd zijn als eigendom van de verkoper en onder meer niet verward kunnen 

worden met of het onderwerp zijn van een claim door derden (de klant zal zich moeten 

verzetten tegen een dergelijke claim en de verkoper ervan op de hoogte brengen). De 

klant weerhoudt zich ervan om de eigendom van de producten – als garantiemiddel – 

onder enige vorm te verpanden of weg te geven. De producten kunnen te allen tijde en 

zonder voorafgaande aanmaning voor rekening van de koper worden teruggenomen 

door de verkoper indien blijkt dat de klant zijn verplichtingen niet is nagekomen en dit 

onverminderd de betaling, ten gunste van de verkoper, van de schadevergoeding hier-

omtrent. De verkoper en/of zijn transporteur zijn bijgevolg bevoegd om de lokalen van 

de koper binnen te dringen en de producten beoogd in de clausule van eigendoms-

voorbehoud mee te nemen. Deze procedure betekent niet dat geen andere acties of 

juridische procedures mogelijk zijn indien de verkoper dit noodzakelijk acht. De klant 

verbindt er zich toe, bij een herverkoop van de producten waarvoor de clausule rond 

eigendomsvoorbehoud van toepassing is, de verkoopprijs afzonderlijk door te geven 

en, in ruimere zin, alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de som 

van de geïnteresseerde ongeveer overeenstemt met de nog verschuldigde verkoop-

prijs aan de verkoper – en dit om de verkoper de mogelijkheid te bieden om de betaling 

van de betreffende verkoopprijs te bekomen. 

C. VERHUUR VAN BEDRIJFSMATERIAAL 

Artikel 15 Onderwerp. 

De verkoper verhuurt aan de klant, die instemt met ons verhuurde materiaal – hierna 

‘het bedrijfsmateriaal’ genoemd en beschreven is in de technische en financiële of-

ferte met de bijzondere verhuurvoorwaarden, hierna ‘bijzondere voorwaarden’ ge-

noemd. De klant ontzegt het zich om Bedrijfsmateriaal af te staan, te verpanden of te 

onderpanden, te verhuren of uit te lenen of er op eender welke manier over te be-

schikken, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. Wanneer een 

derde partij tracht zijn rechten te laten gelden over het bovengenoemde Bedrijfsmate-

riaal, in de vorm van een claim, een verzet of een inbeslagname, dan brengt de klant 

de verkoper hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Noch de eigendomsplaatjes aan-

gebracht op het Bedrijfsmateriaal, noch de meldingen die erop werden aangebracht 

mogen door de klant worden verwijderd of gewijzigd. De laatste mag geen enkele 

melding of markering op het materiaal toevoegen zonder voorafgaandelijk akkoord 

van de verkoper.  

Artikel 16 Duur. 

Bij het aanvaarden van de bijzondere voorwaarden door de klant, stemt hij/zij ermee 

in dat de verhuur loopt vanaf het moment dat het Bedrijfsmateriaal - volgens de mo-

daliteiten bepaald in de artikels 17 en 18 – aan de klant werd geleverd en eindigt 

wanneer het Bedrijfsmateriaal wordt teruggebracht naar de verkoper en dit volgens 

de voorwaarden bepaald in artikel 24.  

Artikel 17 Terbeschikkingstelling. 

De partijen bespreken samen – overeenkomstig de bijzondere voorwaarden - een le-

veringsdatum met de vermelding of de levering plaatsvindt binnen de installaties van 

de verkoper of bij de klant zelf. De partij die belast is met het leveren of ophalen moet 

de andere partij tijdig op de hoogte brengen van haar komst. Het niet-naleven van de 

afgesproken datum treft de contractuele aansprakelijkheid van de faillerende. Deze 

aansprakelijkheid staat beschreven in de bijzondere voorwaarden. De klant onderte-

kent, bij de terbeschikkingstelling van het Bedrijfsmateriaal, een leverbon die hij aan de 
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verkoper afgeeft. Via het ondertekenen van de leverbon erkent de klant dat het Be-

drijfsmateriaal in perfecte staat werd geleverd voor een normaal gebruik dat door beide 

partijen werd overeengekomen. Bij de levering hoort de technische documentatie die 

noodzakelijk is voor het gebruik en het onderhoud ervan – hierna ‘de technische docu-

mentatie’ genoemd. Het conformiteitsattest is ter beschikking van de klant en kan wor-

den overhandigd op vraag van de klant. Het Bedrijfsmateriaal is conform met alle wet-

telijke en reglementaire voorschriften onder meer maar niet uitsluitend betreffende de 

veiligheid en de hygiëne van de werknemers, fiscaliteit en de la circulatie op de weg. 

Op vraag van de klant op het moment van de terbeschikkingstelling worden de testcer-

tificaten en/of de controlerapporten die het gebruik van dit materiaal toestaan, overhan-

digd en dit onverminderd artikel 21. Wanneer de verkoper deze documenten niet kan 

opstellen, en wanneer de reglementering dit eist, dan kan de klant de levering van het 

materiaal of het ophalen ervan weigeren. Deze weigering leidt tot de annulering van de 

verhuur. In alle gevallen waarbij de geldende reglementering proeven of een controle 

van het Bedrijfsmateriaal vereist, dan dient de klant het materiaal ter beschikking te 

stellen van de controlerende instantie. De kosten voor de reglementaire periodieke 

controles blijven ten laste van de verkoper. Wanneer uit een periodieke controle blijkt 

dat het materiaal niet geschikt is, dan gelden dezelfde gevolgen als bij een tekortko-

ming. De tijd die noodzakelijk is om de proeven en/of controles uit te voeren, maakt 

integraal deel uit van de duur van de verhuur en is beperkt tot een halve werkdag. 

Wanneer de klant het Bedrijfsmateriaal in ontvangst neemt, wordt het toezicht over het 

Bedrijfsmateriaal overgedragen aan de klant die er volledig aansprakelijk voor wordt 

en dit overeenkomstig de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Het 

transport van het bedrijfsmateriaal valt zowel bij de heen- als bij de terugrit onder de 

verantwoordelijkheid van de partij die het transport uitvoert of het door een derde laat 

uitvoeren. Wanneer de klant het transport door een derde laat uitvoeren, dan dient hij 

na te gaan of alle risico’s, zowel de schade veroorzaakt aan het Bedrijfsmateriaal als 

schade die toe te schrijven is aan dit Bedrijfsmateriaal, voldoende gedekt zijn door een 

verzekering. De transportkosten zijn ten laste van de klant. De verantwoordelijkheid 

voor het laden en/of het lossen is voor de partij die het uitvoert. De medewerker die de 

goederen laadt/lost moet, indien noodzakelijk, beschikken over een goedkeuring van 

zijn werkgever dat hij het Bedrijfsmateriaal mag vervoeren. Ingeval een incident wordt 

vastgesteld bij de aankomst van het Bedrijfsmateriaal, dan moet de bestemmeling hoe 

dan ook zo spoedig mogelijk de wettelijke opmerkingen formuleren en de andere partij 

ervan op de hoogte brengen zodat er tijdig voorzorgsmaatregelen kunnen worden ge-

nomen en er verklaringen over het incident aan de verzekeringsmaatschappijen kun-

nen worden afgelegd.  

Artikel 18 Plaats van gebruik. 

Het Bedrijfsmateriaal wordt exclusief gebruikt op de vermelde werkplaats of in een be-

perkte geografische zone. Elk gebruik buiten de werkplaats of de vermelde zone zon-

der expliciet en voorafgaand akkoord van de verkoper kan een beëindiging van de 

huurovereenkomst rechtvaardigen met eventueel de vordering van een forfaitaire scha-

devergoeding zoals voorzien in artikel 25. Gedurende de verhuurperiode heeft de ver-

koper, of zijn medewerkers, toegang tot de plaats van gebruik. De verkoper of zijn ver-

tegenwoordigers zullen zich melden aan de verantwoordelijke van de plaats van ge-

bruik en het interne reglement alsook de veiligheidsvoorschriften van de werkplek zelf 

naleven. Zij blijven echter onder de leiding en de verantwoordelijkheid van de verkoper 

die het nodige persoonlijke beschermingsmateriaal voorziet. Ingeval bijzondere toela-

tingen vereist zijn om de plaats van gebruik te kunnen betreden, dan dient de klant 

ervoor te zorgen dat de verkoper of zijn medewerkers deze bekomen.  

Artikel 19 Huur – Garantie. 

Het huurbedrag staat vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Dit bedrag wordt ge-

factureerd vanaf de terbeschikkingstelling van het Bedrijfsmateriaal aan de klant vol-

gens de bepalingen van artikel 17. De bepalingen van artikel 12 inzake de betaling zijn 

van toepassing. Elke betaling die meer dan 8 dagen na de verzending van de beta-

lingseis niet is betaald, geeft de verkoper overigens het recht om deze overeenkomst 

op te zeggen en leidt voor de klant tot de betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk 

aan drie maanden huur, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht om een schade-

vergoeding te eisen voor het geleden nadeel conform het gemene recht. Ongeacht de 

gebruiksduur vermeld in artikel 16 wordt de prijs doorgaans bepaald door de tijdseen-

heid die voor elke plaats herhaald wordt, en elke verschuldigde begonnen tijdseenheid 

valt binnen de tijdslimiet van een dag. Deze tijdseenheid wordt uitgedrukt in kalender-

dagen. Er kan tevens worden overeengekomen om werkingskosten en vaste kosten in 

rekening te brengen, dit dient echter vooraf gespecificeerd te zijn. De eventuele terbe-

schikkingstelling aan de klant van technisch personeel (bijv. een monteur) al dan niet 

tewerkgesteld door de verkoper is ten laste van de klant. De prijs alsook het bedrag 

voor de verplaatsingskosten worden vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. 

Artikel 20 Gebuik. 

De Klant gebruikt het Bedrijfsmateriaal conform het normale gebruik zoals beschreven 

in de technische documentatie. Elk afwijkend gebruik moet door de klant aan de koper 

worden gemeld op het moment van de offerteaanvraag zodat de verkoper hiermee 
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rekening kan houden bij het opmaken van de offerte. Wanneer de klant het Bedrijfsma-

teriaal wenst te gebruiken in een gevaarlijke omgeving of bij gevaarlijke werkomstan-

digheden (gebruik van explosieven, ontvlambare stoffen enz.), dan dient hij op het mo-

ment van de offerteaanvraag om dezelfde redenen de verkoper hiervan op de hoogte 

te brengen. De klant vertrouwt het Bedrijfsmateriaal toe aan bevoegd personeel dat 

over de eventuele vereiste autorisaties beschikt, er als een goede huisvader zorg voor 

draagt, het steeds in goed werkingsstaat houdt en het gebruikt conform de reglemen-

taire voorschriften inzake hygiëne en veiligheid. De verhuur wordt afgesloten rekening 

houdend met de klant als persoon. Elke overtreding van artikel 20 van onderhavige 

voorwaarden leidt ertoe dat de klant aansprakelijk is voor alle schade aan het Bedrijfs-

materiaal en geeft de verkoper onder meer het recht om onderhavige overeenkomst 

op te zeggen, aan de klant een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur te 

eisen, zonder hierbij afbreuk te doen aan het recht om een schadevergoeding te eisen 

voor het geleden nadeel en dit conform het gemene recht en een onmiddellijke terug-

gave van het Bedrijfsmateriaal te eisen conform de bepalingen vermeld in artikel 24. 

De kosten voor de verbruiksgoederen (brandstof, olie, elektriciteit, enz.) noodzakelijk 

voor het gebruik van het Bedrijfsmateriaal zijn exclusief ten laste van de klant. 

Artikel 21 Installatie en onderhoud. 

De installatie (montage en demontage) van het Bedrijfsmateriaal gebeurt door de klant 

en onder zijn volledige aansprakelijkheid, behoudens wanneer de bijzondere voorwaar-

den bepalen dat de installatie wordt uitgevoerd door de verkoper volgens de vermelde 

modaliteiten en prijs. De installatie, montage en demontage van het Bedrijfsmateriaal 

hebben geen invloed op de duur van de verhuur die wordt vastgesteld zoals bepaald 

in artikel 16. De klant moet overigens dagelijks, op eigen kosten en eigen verantwoor-

delijkheid, nakijken of het Bedrijfsmateriaal conform is met de technische documenta-

tie, behoudens wanneer de bijzondere voorwaarden bepalen dat dit door de verkoper 

wordt uitgevoerd volgens de vermelde modaliteiten en prijs. Het nakijken omvat onder 

meer, maar niet uitsluitend, de controle van de motorpeilen en de controle van de 

pomppeilen. In geval van problemen met de controlepunten dient de klant de verkoper 

die de nodige maatregelen zal nemen, onmiddellijk op de hoogte te brengen. Repara-

tiekosten die toe te schrijven zijn aan een gebrekkige controle van de klant, en ingeval 

deze taak niet toegewezen was aan de verkoper, zijn ten laste van de klant die de 

kosten zal betalen zodra hij de betreffende factuur ontvangt. De klant controleert even-

eens de uurteller op de machines die hiermee uitgerust zijn zodat de verkoper op de 

hoogte kan worden gebracht wanneer een periodiek onderhoud noodzakelijk is. De 

klant geeft de verkoper voldoende tijd om te kunnen overgaan tot het periodiek onder-

houd van het Bedrijfsmateriaal. De data en interventieduur worden onderling vastge-

legd en dit op voorstel van de klant die als enige op de hoogte is van de gebruiksduur. 

Het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door technici van de verkoper behoudens 

wanneer hieromtrent een akkoord werd afgesloten voordat het Bedrijfsmateriaal aan 

de klant ter beschikking werd gesteld. Het periodiek onderhoud wordt aan de huurder 

gefactureerd. Ingeval de klant het periodiek onderhoud uitvoert, dient de technische 

documentatie aan hem te worden overhandigd zodat de klant het onderhoud correct 

kan uitvoeren. Overeenkomstig de bepalingen moet de huurder een bewijs voor de 

opvolging van het onderhoud (foto uurteller, factuur verbruiksgoederen …) kunnen 

voorleggen aan de verkoper. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere 

voorwaarden maakt de duur voor het onderhoud van het materiaal ten laste van de 

verkoper integraal deel uit van de duur van verhuur zoals bepaald in artikel 16.   

Artikel 22 Reparaties. 

Ingeval een panne het Bedrijfsmateriaal stil legt gedurende de duur van verhuur, dient 

de klant de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. De klant brengt de verkoper op 

eender welke wijze binnen de 48 uur op de hoogte van een panne die invloed heeft op 

het Bedrijfsmateriaal. Iedere reparatie gebeurt op initiatief van de verkoper of van de 

klant mits toestemming van de verkoper. Indien bewezen is dat de reparatie noodza-

kelijk is door een fout die toe te schrijven is aan de klant, dan kan deze laatste zich niet 

beroepen op zijn rechten die hem in dit artikel worden verleend. Bijgevolg loopt de 

verhuur in al zijn effecten verder totdat het Bedrijfsmateriaal terug in de oorspronkelijk 

staat wordt gebracht.  

Artikel 23 Schade veroorzaakt aan derden. 

De klant is aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door het Bedrijfsmateriaal aan 

derden en dit gedurende de verhuurperiode.  

Artikel 24 Schade veroorzaakt aan Bedrijfsmateriaal. 

De klant is aansprakelijk voor elke schade (breuk, degradatie, gedeeltelijke of totale 

vernieling, enz.) veroorzaakt aan het Bedrijfsmateriaal gedurende de duur van de ver-

huur, ongeacht of de oorzaak aan hem en/of aan een derde toe te schrijven is en on-

geacht of deze al dan niet foutief is, of door een geval van overmacht. In dit geval 

moet het Bedrijfsmateriaal terug in de oorspronkelijke staat worden gebracht door de 

klant die vrij is om een geschikte verzekering te onderschrijven om dit risico te dek-

ken. 
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Artikel 25 Teruggave. 

De klant geeft aan het einde van de gebruiksperiode de totaliteit van het Bedrijfsmate-

riaal terug aan de verkoper en dit in perfecte staat van werking. Dit materiaal heeft 

enkel een normale slijtage ondergaan ten gevolge van een gebruik door een technisch 

opgeleide gebruiker. Het bedrijfsmateriaal wordt terugbezorgd onder dezelfde voor-

waarden als bij de terbeschikkingstelling aan de klant bij de aanvang van de verhuur-

periode (brandstof bijgevuld, vrij proper, …). De verkoper behoudt zich het recht voor 

het bijvullen van brandstof bij de teruggave aan te rekenen indien de verhuurder dit niet 

heeft gedaan; tevens kunnen er schoonmaakkosten worden aangerekend wanneer het 

teruggebrachte Bedrijfsmateriaal niet voldoende net wordt geacht. De verkoper stelt 

een afgiftebon op met onder meer vermelding van de dag en het uur van de teruggave 

alsook opmerkingen betreffende de staat van het teruggebrachte materiaal. Indien er 

geen onderling akkoord is over de opmerkingen moet de verkoper een beroep doen op 

een expert aangesteld door de rechter in kort geding. De verkoper factureert aan de 

klant de kosten voor het terug in orde brengen van het Bedrijfsmateriaal alsook de 

totaliteit of een deel van het niet teruggebrachte Bedrijfsmateriaal. Dit zal worden aan-

gerekend volgens de nieuwwaarde die geldt op de datum dat het niet werd afgegeven. 

De verkoper kan het bedrag van deze facturen, die bij ontvangst moeten worden be-

taald, verwerken in de garantie die klant heeft overhandigd. Bij niet-naleving van de 

clausules voorzien in de artikels 18 en 19 van onderhavige algemene voorwaarden, 

kan de verhuur door de verkoper worden beëindigd en dit lastens de klant. Deze be-

eindiging vindt plaats na verloop van een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf het 

verzenden van een aangetekende zending met ontvangstbewijs inzake de ingebreke-

stelling. In dit geval dient de klant het Bedrijfsmateriaal te retourneren of te laten opha-

len. De verplichtingen die voortvloeien uit het artikel 19 blijven integraal van toepassing. 

Wanneer het Bedrijfsmateriaal niet wordt voorgelegd of teruggegeven aan het einde of 

tijdens de overeenkomst, kan de verkoper de klant voor de rechter in kort geding laten 

verschijnen om zo de onmiddellijke teruggave van het gehuurde Bedrijfsmateriaal op 

te eisen. Wat betreft Bedrijfsmateriaal met een specifiek karakter betreft, wordt de ver-

schuldigde schadevergoeding vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Bij een beëin-

diging van de huurovereenkomst die toe te schrijven is aan de klant en ongeacht de 

reden hiervoor, met uitzondering van artikel 22 van de onderhavige algemene voor-

waarden, gaat de klant akkoord met de herziening van het huurbarema dat aanvanke-

lijk werd toegepast naargelang de effectieve duur van de verhuur. De verkoper ont-

vangt een schadevergoeding die overeenstemt met de helft van de nog lopende huur 

met een maximumduur van 2 maanden. Wat betreft het Bedrijfsmateriaal met een spe-

cifiek karakter wordt de verschuldigde schadevergoeding vastgelegd in de bijzondere 

voorwaarden. Bij een niet-naleving van de clausules voorzien in de artikels 18 en 19 

van onderhavige voorwaarden, wordt de verhuur voor onbepaalde duur beëindigd door 

de verkoper en dit 8 dagen na het verzenden naar de klant van een aangetekend schrij-

ven met ontvangstbewijs inzake de ingebrekestelling. In dit geval kan de verkoper, na 

teruggave van het materiaal, een schadevergoeding vorderen die overeenstemt met 

twee maanden huur. 

Artikel 26 Beperking van aansprakelijkheid. 

De verkoper is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 

(zoals bijv. winstderving, onderbreking van de activiteit, financiële verliezen, enz.) die 

toe te schrijven is aan eender welk defect of anomalie van het Bedrijfsmateriaal. De 

verkoper is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door een derde of een andere 

klacht of gerechtelijke actie jegens de klant en dit door een derde, en die toe te schrijven 

is aan het Bedrijfsmateriaal dat aan de klant werd verhuurd. De klant staat zelf in voor 

dit soort risico’s waarvoor hij zelf een geschikte verzekeringspolis onderschrijft en waar 

de verkoper volledig los van staat. De aansprakelijkheid van de verkoper kan hoe dan 

ook, en ongeacht de oorzaak, het totaalbedrag van de sommen betaald door de Klant 

voor de huur van het Bedrijfsmateriaal niet overschrijden. 

D. PRIVACYVOORWAARDEN (AVG)  

Artikel 27 Beperking van aansprakelijkheid. 

Onderhavige verklaring is bestemd voor klanten en/of leveranciers van de verkoper. 

Onderhavige verklaring legt uit hoe de verkoper de door u doorgegeven persoonsge-

gevens verwerkt. ‘Persoonsgegevens’ zeggen of zouden iets kunnen zeggen over een 

fysieke persoon. Gegevens kunnen snel als persoonsgegevens worden beschouwd en 

kunnen veranderen in persoonsgegevens door hun combinatie met andere gegevens. 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn o.a. rijksregisternummers, e-mailadressen, 

IP-adressen, telefoonnummers.  

De verkoper benadrukt dat de door u doorgegeven persoonsgegevens worden verza-

meld en gebruikt omdat deze inzameling en dit gebruik noodzakelijk zijn om een even-

tuele overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (po-

tentiële) klanten als voor de partijen bij wie wij goederen en/of diensten aankopen.  

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u offertes te sturen, de specificaties 

of wensen op te stellen waaraan een specifieke dienst moet voldoen, activiteiten uit te 
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voeren, te factureren, te betalen en vlot en doeltreffend met u te communiceren betref-

fende de verschillende aspecten van de uitvoering van uw overeenkomst. U bent niet 

verplicht ons deze persoonsgegevens door te geven. Wanneer u geen of onvoldoende 

persoonsgegevens doorgeeft, dan is het echter mogelijk dat bij bovenvermelde activi-

teiten niet kunnen uitvoeren. 

Artikel 28 Overdracht aan derde. 

Wat betreft de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij genoodzaakt zijn 

om uw persoonsgegevens over te dragen aan partijen die in opdracht van ons activi-

teiten uitvoeren. Wij maken overigens gebruik van een (gedeeltelijke) externe server-

ruimte voor de opslag van (bepaalde delen van) onze aankoop-en verkoopadministra-

tie waar uw persoonsgegevens deel van uitmaken. Om die redenen worden uw per-

soonsgegevens overgedragen aan de leverancier van deze serverruimte. Wij maken 

tevens gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zoals het ver-

zenden van nieuwsbrieven per mail. Deze persoonsgegevens worden ook overdragen 

aan onze transportleveranciers zodat de bestellingen bij onze klanten worden afgele-

verd.  

Artikel 29 Direct Marketing. 

Wij gebruiken professionele gegevens enkel en alleen voor commerciële doeleinden 

zoals u per mail op de hoogte houden van onze bestaande en nieuwe diensten. Tel-

kens wij een mailing verzenden, kunt u ons informeren dat u deze niet langer wenst te 

ontvangen. Raadpleeg hiervoor de link onderaan elke mailing.  

Artikel 30 Cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw PC, 

tablet of smartphone worden geplaatst. Deze tekstbestanden slaan informatie op die 

tijdens een volgend bezoek door onze Website kunnen worden erkend.  

Onze Website maakt gebruik van tracingcookies indien u hiermee heeft ingestemd. Wij 

maken ervan gebruik om informatie in te zamelen betreffende uw gedrag op het internet 

om zo gerichte offertes te kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming hiervoor te allen 

tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard. Bovendien gebrui-

ken wij ook functionele cookies. Deze zijn bedoeld om het gebruik van onze Website 

te vereenvoudigen. 

 

Artikel 31 Duur van bewaring van de persoonsgegevens. 

Wanneer u geen klant bent (geworden) bij ons en wanneer wij geen klant zijn (gewor-

den) bij u, dan worden uw persoonsgegevens ten laatste twaalf maanden na ons laat-

ste contact gewist.  

Bent u klant bij ons geworden of zijn wij klant bij u geworden, dan bewaren wij uw 

persoonsgegevens tot zeven jaar na het afsluiten van het boekjaar waarin de overeen-

komst met u volledig werd uitgevoerd. De termijn van zeven jaar stemt overeen met de 

termijn waarin wij uw administratieve gegevens moeten bijhouden voor de fiscale ad-

ministratie. Na deze termijn worden uw persoonsgegevens gewist. 

Artikel 32 Uw rechten. 

U beschikt over het recht om:  

- uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en/of te verkrijgen.  

- uw persoonsgegevens recht te zetten (of dit te laten gebeuren) in geval van 

fouten.  

- uw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik ervan te beperken.  

- ons uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde.  

 

Om uw rechten te laten gelden, kunt u contact opnemen met:  

GORMAN-RUPP BELGIUM  

ter att. van de directie 

Rue des métiers  

5020 Suarlée  

0032-81-779977  

infobe@gormanrupp.com  

Bij vragen of wanneer u meer inlichtingen wenst over het inzamelen en het gebruik van 

persoonsgegevens kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Onderhavige ver-

trouwelijkheidsverklaring is in werking getreden op 16 mei 2018. De verkoper behoudt 

zich het recht voor onderhavige verklaring aan te passen. 

mailto:infobe@gormanrupp.com

