
ALGEMENE VOORWAARDEN TECHNO SPECIALS 
 

Art. 1: Definities 
“Koper”: degene aan wie door Verkoper Producten aangeboden worden of met wie Verkoper een Overeenkomst heeft. 
“Order”: iedere door Koper aan Verkoper gegeven opdracht tot het leveren van Producten. 
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper tot levering van de Producten.  
“Producten”: de goederen en/of diensten die door Verkoper worden aangeboden of geleverd.  
“Verkoper”: Techno Specials NV, gevestigd te Ottergemsesteenweg Zuid 731A, 9000 Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 
0821.689.869. 
 
Art. 2: Toepasselijkheid 
Met uitsluiting van de voorwaarden van Koper, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper als (potentiële) verkoper en/of 
leverancier van Producten optreedt, waaronder begrepen alle aanbiedingen van Verkoper ter zake van Producten, Orders en de aanvaarding daarvan door Verkoper, 
behoudens indien en voorzover Verkoper en Koper schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken. 
 
Art. 3: Overeenkomst 
Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra de Verkoper zelf de Order(s) schriftelijk aanvaardt of een begin met de 
uitvoering daarvan maakt. Aanvaarding van een Order door een agent of vertegenwoordiger bindt Verkoper niet. Verkoper is steeds gerechtigd een Order te weigeren dan 
wel bepaalde voorwaarden aan de levering van de Producten te verbinden. 
 
Art. 4: Prijzen 
Alle prijzen en bedragen gelden exclusief B.T.W. en eventuele andere rechten en belastingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Indien zich wijzigingen voordoen in kostprijsfactoren, zoals de kosten van materialen, overheidsmaatregelen, belastingen, invoerrechten of andere heffingen, alsmede 
wisselkoersen, heeft Verkoper het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen.  
 
Art. 5: Levering 
De wijze van transport van de Producten zal door Verkoper worden vastgesteld, doch het transport van de Producten gebeurt steeds voor risico van Koper. 
Voor levering van de Producten in België worden afhankelijk van het bedrag van het Order de kosten van levering vermeld in de orderbevestiging. Voor levering van de 
Producten buiten België zullen Koper en Verkoper het minimale bedrag per Order en de transportkosten verschuldigd door Koper op individuele basis overeengekomen. 
Alle kosten voor speciale verzending, zoals doch niet beperkt tot expreszendingen, komen voor rekening van Koper.  
Door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en binden Verkoper niet. Overschrijding van levertermijnen geeft Koper niet het recht de Overeenkomst dan wel 
het Order te ontbinden dan wel anderszins te annuleren of afname van de Producten te weigeren. 
Verkoper is steeds gerechtigd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren, dan wel om lopende 
Orders en/of bestelde Producten samen te voegen en in één levering af te leveren. 
Koper is gehouden Verkoper tijdig de nodige instructies te geven betreffende plaats en moment van levering. Indien Koper dienaangaande ingebreke blijft en zodra de 
Producten klaar zijn voor levering, is Verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, zoals opslagkosten en administratiekosten, in rekening te brengen en komen de 
Producten voor risico van Koper.  
Koper is gehouden de Producten in ontvangst te nemen zodra hem deze door Verkoper ter beschikking zijn gesteld. Indien, om welke reden dan ook, Koper niet in staat is de 
Producten in ontvangst te nemen, is Koper verplicht de daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden, met inbegrip van transport-, behandelings-, opslag-, en administratieve 
kosten, en komen de Producten voor risico van Koper. 
Indien Verkoper Producten onder rembours levert dan zijn de rembourskosten voor rekening van Koper. 
Koper heeft de verplichting om bij aflevering van de Producten te onderzoeken of de Producten overeenstemmen met de Overeenkomst, onbeschadigd en zonder gebreken 
zijn afgeleverd, één en ander onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 10, 11 en 12 van deze algemene voorwaarden. 
 
Art. 6: Betaling 
Alle betalingen moeten aan Verkoper geschieden op de door hem aangegeven wijze en binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of 
verrekening. De datum van creditering van de bankrekening van Verkoper geldt als datum van betaling. 
In geval van overschrijding van de betalingstermijn, zullen alle betalingsverplichtingen, ongeacht of Verkoper terzake reeds heeft gefactureerd, onmiddellijk geheel 
opeisbaar worden en zal Verkoper het recht hebben verdere levering aan Koper onmiddellijk op te schorten. 
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Koper – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – vanaf de vervaldatum op het openstaande bedrag een 
interest verschuldigd van 1% per maand, alsmede een bedrag ten belope van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 125 EUR ter vergoeding van de 
buitengerechtelijke kosten voortvloeiende uit de niet-nakoming van de Koper. Alle gerechtelijke kosten, zowel dagvaardingskosten en andere procedurekosten als 
advocatenkosten, die Verkoper redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming van de Koper, komen voor rekening van de Koper. 
Betalingen van Koper strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde interest,  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vergoeding van eventuele 
schade, en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur. 
 
Art. 7: Eigendomsvoorbehoud 
Zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van enige Overeenkomst en/of Order, met inbegrip van rente en 
kosten, blijven de geleverde of te leveren Producten eigendom van Verkoper. 
Verkoper is gerechtigd de Producten terstond zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper verleent Verkoper reeds nu machtiging om daartoe de bij 
of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden.  
Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Koper. Voorst heeft Verkoper het recht eventuele schade aan de Producten op de Koper 
te verhalen of eventuele waardevermindering van de Producten aan Koper in rekening te brengen. 
Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is Koper uitsluitend bevoegd over Producten te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Het is 
Koper gedurende die periode verboden de Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze of onder 
enige andere titel uit zijn macht te brengen. Voorts is Koper verplicht om de Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren. 
Indien Koper uit of mede uit de in het eerste lid bedoelde Producten een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere 
roerende zaak, is dit een zaak die de Koper houdt voor Verkoper als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in het eerste lid bedoeld is voldaan. 
Koper is verplicht om Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten doen 
gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de voornoemde Producten te doen gelden. 
 
Art. 8: Zekerheid 
Indien er goede grond bestaat dat de Koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Koper verplicht om op eerste aanvraag van Verkoper genoegzame en in de door 
Verkoper gewenste vorm zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen terzake van door Verkoper uitgevoerde of nog geheel of 
gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten en dit binnen 14 dagen na de aanvraag daartoe van Verkoper bij gebreke waaraan Verkoper, onverminderd zijn overige rechten, 
gerechtigd is verdere levering op te schorten en waarbij al hetgeen de Koper aan Verkoper verschuldigd is onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar wordt. 



 
Art. 9: Intellectuele eigendom 
Koper zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper. Het is Koper niet toegestaan om gebruik te maken van merken, octrooien, 
gebruiksmodellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechtelijk beschermde werken en/of databanken van Verkoper en/of de met hem verbonden ondernemingen. Het is 
Koper verboden om van Verkoper verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het 
toepasselijke recht. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is Koper voor iedere overtreding een bedrag van 5.000 EUR verschuldigd, ongeacht alle overige rechten 
van Verkoper op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc. 
 
Art. 10: Garantie/klacht 
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten uiterlijk twee dagen na ontvangst der Producten schriftelijk aan Verkoper ter kennis gebracht zijn. Voor klachten 
betreffende niet zichtbare gebreken geldt een termijn van twee dagen vanaf het moment dat zulke gebreken ontdekt worden of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden. 
Klachten betreffende facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend. Na afloop van de bovengenoemde termijnen voor 
klachten vervalt het klachtrecht en zullen de Producten geacht worden in goede staat te zijn ontvangen. 
De Koper zal in geen geval enige aanspraak jegens Verkoper kunnen doen gelden, indien de Koper zelf wijzigingen aan de Producten en/of de verpakking aanbrengt of deze 
door derden laat aanbrengen, of indien de Producten onoordeelkundig, of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd, worden gebruikt of gebrekkig worden 
onderhouden en/of bewaard, of hieraan door derden reparaties worden verricht, of indien het gebrek aan de Producten anderszins aan de Koper kan worden toegerekend. 
In ieder geval is Verkoper slechts gehouden om het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde Producten waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of de prijs aan 
de Koper terug te betalen tegen teruglevering van de Producten, zulks ter keuze van de Verkoper. Koper is gehouden om de instructies van Verkoper betreffende de opslag 
of het retourneren van de te vervangen Producten op te volgen. 
 
Art. 11: Retourzendingen 
De Koper is alleen gerechtigd om Producten terug te zenden, wanneer de Verkoper daartoe na melding door schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien de Koper zonder 
melding en schriftelijke toestemming van de Verkoper, Producten aan Verkoper terugzendt, zal Verkoper niet tot vervanging, creditering of enige andere vergoeding 
overgaan. Retourzendingen van geleverde Producten zijn in alle gevallen voor rekening en voor risico van Koper en laten onverlet het recht van Verkoper de retour 
gezonden Producten niet te accepteren. 
 
Art. 12: Hoeveelheden 
Leveringen gebeuren steeds onder voorbehoud van de gebruikelijke fabricageafwijkingen en geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven specificaties, zoals hoeveelheid 
en gewicht, gelden dan ook niet als tekortkomingen. Afwijkingen van 10% of minder worden in elk geval steeds als gering beschouwd. 
 
Art. 13: Ontbinding/bevrijding 
Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van 
faillissement, opschorting van betaling, gerechtelijk akkoord of de plaatsing onder voorlopig bewindvoering van de Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is 
Verkoper naar eigen keuze gerechtigd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem 
verder toekomende rechten, met in begrip van het recht op schadevergoeding, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten. 
Indien de behoorlijke nakoming door Verkoper hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet aan 
Verkoper toe te rekenen zijn of niet voor risico van Verkoper komen, waaronder de omstandigheden genoemd in het volgende lid, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst 
te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
Omstandigheden, die in ieder geval niet aan Verkoper toe te rekenen zijn of niet voor rekening van Verkoper komen, zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, 
van personen van wie Verkoper bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt; ongeschiktheid van Producten, waarvan Verkoper bij uitvoering van de 
Overeenkomst gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de Koper van één of meer rechten, terzake van een tekortkoming van de Koper in de nakoming van een 
tussen de Koper en die derde met betrekking tot de door Verkoper geleverde Producten gesloten overeenkomst; staking, lock-out, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, 
transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door leveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, alsmede al 
hetgeen volgens Belgisch recht onder overmacht valt. 
Indien Koper, nadat Verkoper hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Verkoper van zijn verbintenissen bevrijd. 
In de in dit artikel bedoelde situaties worden tevens alle verplichtingen van Koper jegens Verkoper onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. 
 
Art. 14: Aansprakelijkheid 
Behoudens in geval van opzet van Verkoper of zijn bedrijfsleiding, is Verkoper niet aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien de schade werd veroorzaakt door een 
zware fout van Verkoper of zijn bedrijfsleiding. 
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste 
opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is, zelfs niet indien 
deze schade werd veroorzaakt door hun opzet of door hun zware fout. Onverminderd het bepaald in lid 1 en 2, is Verkoper in elk geval slechts aansprakelijk ten belope van 
het bedrag dat desgevallend onder enige verzekering wordt uitgekeerd. Verkoper is niet verplicht rechten onder zijn verzekering geldend te maken. 
Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de Koper kan inroepen, mede ten behoeve 
van zijn ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. Verkoper mag bij de uitvoering van de 
Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens Koper in te roepen. 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 
 
Art. 15: Overige bepalingen 
Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 
Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan zal dit geen consequenties hebben voor 
de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
Koper mag de Overeenkomst of rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper aan derden overdragen. 
Verkoper is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Koper over te dragen aan een door hem aan te wijzen derde.  
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 
april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
De rechtbanken te Antwerpen hebben exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Verkoper en Koper voortvloeiende uit of 
in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden. 
 
Art. 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Alle overeenkomsten worden beschouwd als zijnde afgesloten op het vestigingsadres van de verkoper. Zij worden beheerd door het Belgische recht. In geval van betwisting 
zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. 
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