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ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN 

 

Onze gegevens 

 

Naam: N.V. BUN Engineering  

Maatschappelijke zetel: Avenue de l’Expansion, 16B te B-4432 Alleur 

BTW: BE 0860 004 770 

Tel.: +32 4 257 56 20 

E-mail: info@bun-engineering.be 

 

Artikel 1-Toepassing van onze algemene voorwaarden 

 

De overeenkomsten tussen onze vennootschap en de klant worden geregeld door de bijzondere 

voorwaarden opgenomen in het uitdrukkelijk en geschreven akkoord overeengekomen tussen 

partijen evenals door huidige algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere 

voorwaarden van de klant. 

 

Artikel 2 -Totstandkoming van de verkoop 

 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding in onze bijzondere voorwaarden, is de 

geldigheidstermijn van onze offertes één maand te rekenen vanaf hun uitgifte. De klant moet ons zijn 

uitdrukkelijk akkoord meedelen voor het verstrijken van die termijn. Na het verstrijken van die termijn, 

is onze vennootschap niet meer gebonden door de offerte. 

 

Elke bestelling of wijziging van de bestelling die niet voorafgegaan is door een offerte van onze 

vennootschap, bindt onze vennootschap niet, tenzij na haar uitdrukkelijke aanvaarding. 

 

Artikel 3-Prijs 

 

Onze prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW. Hierin zijn inbegrepen de levering tot in 

de vestigingen van de klant of op de met de klant overeengekomen plaats. 

 

Behoudens andersluidend beding in de bijzondere voorwaarden, omvatten zij de invoertaxen, de 

inklaringskosten, de verpakkingskosten en de verzekeringskosten ter dekking van beschadiging 

en diefstal gedurende het transport. 

 

Onze prijzen hebben enkel betrekking op de levering van de goederen en diensten omschreven in 

onze bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van elk ander goed of prestatie. 

 

Onze vennootschap staat niet in voor het lossen, de montage, de verbindingen en bekabeling, de 

inbedrijfstelling ervan en de opleiding van het personeel, tenzij die prestaties uitdrukkelijk 

voorzien zijn in haar offerte en in dat geval gebeurt dit overeenkomstig de voorwaarden voorzien 

in die offerte. 

 

Indien onze vennootschap meerkosten en/of meerwerk moet dragen om redenen toerekenbaar aan 

de klant, zal zij ze als supplement mogen aanrekenen aan de overeengekomen tarieven. 
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Artikel 4-Leveringsmodaliteiten en risico overdracht 

 

Onze vennootschap organiseert het transport en betaalt de transportkosten tot het met de klant 

overeengekomen leveringsadres. 

 

Onze vennootschap organiseert het lossen en de installatie van het verkochte goed in de lokalen 

van de klant enkel indien die prestaties uitdrukkelijk voorzien zijn in de bijzondere voorwaarden 

 

Behoudens andersluidend beding in onze bijzondere voorwaarden, gaan alle risico’s met 

betrekking tot het verkochte goed over op de klant bij levering van het goed bij de klant na het 

lossen en het plaatsen van het verkochte goed in haar vestigingen. 

 

Artikel 5-Leveringstermijnen 

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in onze bijzondere voorwaarden, zijn de 

leveringstermijnen vermeld in onze bijzondere voorwaarden, louter indicatief en niet-bindend. 

 

Wanneer de klant voorschotten moet betalen of andere prestaties moet uitvoeren en die betaling of 

uitvoering uitblijft, moet de klant een automatische evenredige verlenging van de leveringstermijnen 

dulden, zonder dat er sprake kan zijn van aansprakelijkheid in hoofde van onze vennootschap en 

zonder afbreuk aan het recht van onze vennootschap om de uitvoering van haar prestaties op te 

schorten overeenkomstig artikel 12. 

 

Onze vennootschap is enkel aansprakelijkheid indien de vertraging belangrijk is en toerekenbaar is 

aan een zware schuld in hoofde van onze vennootschap en na aangetekende ingebrekestelling. 

 

Indien de klant recht heeft op een schadevergoeding, kan die schadevergoeding nooit meer bedragen 

dan 5% van het bedrag exclusief belastingen van het verkochte goed. 

 

Artikel 6-Betaling en klacht 

 

Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke 

zetel, door overschrijving op de bankrekening vermeld in de facturen. De betalingskosten zijn ten 

laste van de klant. 

 

Behoudens andersluidend beding in onze bijzondere voorwaarden, gebeurt de betaling van het 

verkochte goed als volgt: 

-30 % van het totaalbedrag van de overeenkomst uit hoofde van voorschot bij de ondertekening van 

de overeenkomst of de aanvaarding van de offerte. 

-60 % op de dag van de levering,  

-10 % dertig dagen na levering. 
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Elke klacht met betrekking tot één van onze facturen moet ons binnen de 8 kalenderdagen na 

ontvangst ervan worden overgemaakt. Bij gebrek hieraan, is de klant niet meer gerechtigd die factuur 

te betwisten. 

 

Ingeval van wanbetaling van een factuur op de vervaldag, wordt de betaling van alle facturen van de 

koper onmiddellijk opeisbaar. 

 

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

verwijlsintrest van 10% per jaar met zich mee en wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het onbetaalde bedrag met een 

minimum van 120 EUR, uit hoofde van schadevergoeding. 

 

 

 

Artikel 7-Eigendomsvoorbehoud 

 

Het verkochte goed blijft eigendom van onze vennootschap tot de betaling van alle door de klant 

verschuldigde bedragen, onder meer de prijs en de accessoires zoals de eventuele kosten, de 

contractuele boetes, de verwijlintresten. Het is de klant dan ook verboden het goed te verkopen, over 

te dragen, in pand te geven of te vervreemden zolang hij geen eigenaar ervan is. 

 

Het eigendomsvoorbehoud wijzigt geenszins de overdracht van de risico’s naar de klant bij levering 

in diens vestigingen overeenkomstig artikel 4. 

 

 

Artikel 8-Goedkeuring van de verkochte goederen 

 

De klant moet het verkochte goed bij levering en voor plaatsing en/of inbedrijfstelling ervan 

aandachtig en grondig onderzoeken. 

 

In voorkomend geval moet hij de aan het goed vastgestelde gebreken uitdrukkelijk aan de 

transporteur melden, door een vermelding op de leveringsnota.   

  

Elk zichtbaar gebrek, d.i. elk door een normaal aandachtig en grondig onderzoek waarneembaar 

probleem, zoals zichtbare schade, ontbrekend element, verschil met de bestelling, enz., moet ons 

verplicht worden gesignaleerd in een gedetailleerd schrijven binnen een termijn van 8 

kalenderdagen te rekenen vanaf de levering. 

 

Eenmaal deze termijn verstreken, wordt de klant geacht het verkochte goed te hebben 

goedgekeurd en zullen eventuele klachten met betrekking tot de zichtbare gebreken niet meer 

aanvaard worden. 

 

Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klachten voor zichtbare gebreken niet meer 

ontvankelijk zullen zijn zodra het verkochte goed in werking werd gesteld. 

 

Indien de klacht gegrond is, komt onze vennootschap tussen volgens de hierna voorziene 

modaliteiten ingeval van conformiteitsgebrek. 
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Artikel 9-Waarborgen met betrekking tot het verkochte goed en de prestaties van onze 

vennootschap 

 

Behoudens andersluidend beding in onze bijzondere voorwaarden, waarborgen wij de goederen die 

wij verkopen voor (niet-zichtbare) conformiteitsgebreken gedurende een periode van 12 maanden te 

rekenen vanaf de levering en waarborgen wij onze dienstleveringen gedurende een periode van drie 

maanden te rekenen vanaf de beëindiging ervan, aan de hierna vermelde voorwaarden. 

 

Om het voordeel van de waarborg te kunnen inroepen, moet de klant al zijn contractuele 

verplichtingen ten aanzien van onze vennootschap hebben nageleefd en moet hij zich uitsluitend 

richten tot onze vennootschap om over te gaan tot de herstellingen en het onderhoud van de 

verkochte goederen. 

 

De waarborg kan slechts toepassing vinden wanneer volgende voorwaarden verenigd zijn: 

 

-Om het voordeel van de waarborg te kunnen inroepen, moet de klant het door ons afgeleverde 

rapport van installatie, vervolledigen, hand- en dagtekenen, voorzien van een firmastempel indien 

mogelijk en ons terugbezorgen binnen de 14 dagen na definitieve installatie van de machine en 

toebehoren. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt, kan de machine leverancier de garantie niet 

in voege stellen en loopt de klant het risico geen aanspraak te kunnen maken op de garantie. 

 

-Het gebrek moet bestaan bij de levering en moet in belangrijke mate het goed ongeschikt maken 

voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik uitdrukkelijk 

vermeld in de bijzondere verkoopvoorwaarden. 

 

-Het gebruik mag niet het gevolg zijn van een normale slijtage, van een handeling of een fout begaan 

door de klant of door een derde, van de toevoeging van accessoires die niet overeenstemmen met de 

technische specificaties, van het gebruik van het verkochte goed in abnormale omstandigheden, van 

een demontage of van een herstelling uitgevoerd door een onbevoegde persoon. 

 

Om het voordeel van de waarborg te kunnen inroepen, moet de klant ons in kennis stellen van zijn 

klacht door middel van een gedetailleerd schrijven, binnen een termijn van maximum één 

kalendermaand nadat hij de gebreken en/of mankementen heeft vastgesteld of redelijkerwijze had 

moeten vaststellen. De klachten die ter kennis worden gebracht na deze termijn zijn niet meer 

ontvankelijk. 

 

Onze waarborg is beperkt, naar onze keuze, tot de kosteloze herstelling (arbeid en materiaal) of tot 

de vervanging van het defecte goed, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop en van 

schadevergoeding. 

 

Artikel 10-Aansprakelijkheidsbeperking   

 

Behoudens andersluidend beding in onze bijzondere voorwaarden, zijn onze verbintenissen 

middelenverbintenissen en kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld indien een zware 

schuld wordt aangetoond in hoofde van onze vennootschap of van onze aangestelden. 
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In zijn hoedanigheid van gespecialiseerde koper is de klant ertoe gehouden ons volledig in te 

lichten over zijn behoeften met betrekking tot het goed dat hij wenst te kopen en over de 

bijzonderheden van zijn onderneming. Onze vennootschap kan niet aansprakelijk zijn indien de 

klant schade lijdt omwille van weglatingen of vergissingen met betrekking tot de informatie die hij 

aan onze vennootschap heeft meegedeeld (zoals het niet voorzien van een stabiele fundering 

voorafgaandelijk de installatie van de machine en toebehoren). 

 

In zijn hoedanigheid van vakman gespecialiseerd in zijn productiesector, neemt de klant op eigen 

verantwoordelijkheid beslissingen met betrekking tot de keuze van het verkochte goed en de 

accessoires ervan, de daaraan aan te brengen wijzigingen, de integratie van het verkochte goed in 

een productieketen. Hij neemt eveneens op eigen verantwoordelijkheid de beslissingen resulterend 

uit de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die hij uitvoerde. 

 

Onze vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die verband houden 

met de beslissingen genomen door de klant. Zij gaat onder meer geen enkele verbintenis aan met 

betrekking tot de prestaties van het verkochte goed in de door de klant opgezette productie, noch 

met betrekking tot de kwaliteit van de producten die de klant zal bekomen met het verkochte goed. 

 

Ingeval van aansprakelijkheid van onze vennootschap, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat 

het bedrag van de schadevergoeding waartoe onze vennootschap kan worden gehouden, niet meer 

kan bedragen dan 5% van de prijs exclusief belasting van het verkochte goed of van het 

onuitgevoerde of gebrekkige deel van de bestelling, en dit ongeacht de schade, rechtstreeks, 

onrechtstreeks, materieel, immaterieel, enz… 

 

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, is onze 

vennootschap niet gehouden tot enige schadevergoeding uit hoofde van schade aan personen, 

schade aan andere dan de verkochte goederen, winstderving of elke andere schade die rechtstreeks 

of onrechtstreeks voortvloeit uit gebreken aan de verkochte goederen. 

  

Artikel 11-Overmacht 

 

Onze vennootschap is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van haar verbintenissen indien ze 

het gevolg is van een gebeurtenis, onafhankelijk van haar wil, en dat redelijkerwijze niet van onze 

vennootschap kon worden verwacht dat ze hiermee rekening moest houden op het ogenblik van 

het afsluiten van de overeenkomst of dat ze ze moest  voorkomen  of verhelpen, zelfs wanneer die 

gebeurtenis de uitvoering van onze contractuele verbintenissen niet volledig onmogelijk, maar wel 

aanzienlijk moeilijker maakt, onder meer ingeval van stakingen van de postdiensten of van de 

transportmiddelen, voertuigpech bij het transport, machinebreuk, weersomstandigheden, 

faillissement of belangrijke vertragingen bij onze leverancier, enz… 

 

 

 

Artikel 12-Exceptie van niet-uitvoering en ontbinding van de overeenkomst 

 

Onze vennootschap is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten na een 

geschreven ingebrekestelling indien de klant in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen na te 

leveren, onder meer zijn betalingsverbintenissen. 
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Onze vennootschap is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, door verzending 

van een aangetekend schrijven aan de klant, ingeval van ernstige toerekenbare niet-uitvoering door 

de klant van één van zijn contractuele verbintenissen of als blijkt dat de klant één van zijn 

hoofdverbintenissen niet zal nakomen of ernstig dreigt niet te zullen nakomen, bijvoorbeeld 

ingeval van faillissement, en dit zelfs indien die verbintenis niet opeisbaar is. 

 

Ingeval van ontbinding van de overeenkomst, is de klant aan onze vennootschap een 

schadevergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald wordt op een minimum van 20% van de 

verkoopprijs, onverminderd het recht van onze vennootschap om een hogere vergoeding te 

vorderen mits bewijs van een grotere geleden schade. 

 

Ingeval van ontbinding wordt eveneens overeengekomen dat onze vennootschap het verkochte 

goed mag terugnemen, waar het zich ook bevindt, zonder voorafgaande gerechtelijke vordering. 

 

Artikel 13-Intellectuele eigendom 

 

Onze vennootschap draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over aan de klant in het kader 

van de uitvoering van de overeenkomst. Zij blijft eigenaar en behoudt alle intellectuele 

eigendomsrechten met betrekking tot de door haar uitgevoerde projecten, studies, schetsen, 

plannen, offertes, foto’s, … en zij kan de teruggave ervan vorderen van de klant, onder meer als 

de klant beslist geen bestelling te plaatsen. 

 

Indien onze vennootschap software levert, ontvangt de klant een niet-exclusieve gebruikerslicentie 

uitsluitend met een normale en goede werking van het verkochte goed als doeleinde. 

 

Artikel 14-Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken 

 

Het Belgische recht is van toepassing op al onze contracten onder volgend voorbehoud. 

 

De overeenkomsten afgesloten met klanten gevestigd in het buitenland worden beheerst door het 

verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken (Weens Koopverdrag van 1980) en voor de in dit verdrag niet geregelde kwesties door de 

beginselen van Unidroit met betrekking tot de internationale handelsovereenkomsten (2010) en 

door het Belgische recht. 

 

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van 

onze contractuele verbintenissen met de klant, evenals elk geschil met betrekking tot die 

verhoudingen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Luik in 

België. 

 

Behoudens ingeval van hoogdringendheid, verbinden partijen zich ertoe om te goeder trouw het 

zoeken naar een minnelijke oplossing voor hun geschil voorop te stellen alvorens een gerechtelijke 

procedure op te starten. 
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