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I. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT 

1. Toepassingsgebied 

1.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zijn deze 

Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle verkopen, 

leveringen en prestaties uitgevoerd door SIEGWERK Benelux NV. 

Andersluidende voorwaarden van de Koper binden SIEGWERK niet, 

zelfs niet indien de bestelling hierop zou gebaseerd zijn of indien 

de koper hiernaar zou verwijzen. Door met SIEGWERK een contract 

te sluiten, bevestigt de Koper zijn akkoord met de toepasselijkheid 

van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

1.2 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vervangen alle eerder 

gemaakte afspraken en mededelingen tussen partijen. In geval 

partijen andersluidende bijzondere voorwaarden zouden 

overeenkomen, blijven deze Algemene Verkoopsvoorwaarden 

voor het overige eveneens toepasselijk.  

1.3 De aanvaarde bestelling en deze Algemene 

Verkoopsvoorwaarden vormen het gehele contract met de Koper. 

De Algemene Verkoopsvoorwaarden worden niet gewijzigd door 

de erkenning of aanvaarding van aankooporders, facturen, 

transportdocumenten of andere formulieren of documenten met 

daarin vervat algemene voorwaarden die verschillend of 

aanvullend zijn aan deze Algemene Voorwaarden.  

De gegevens verstrekt in de catalogi, prijslijsten of overige 

documentatie van SIEGWERK zijn niet bindend en worden louter 

ter informatie verstrekt. SIEGWERK is op ieder ogenblik gerechtigd 

deze te wijzigen. Dit kan een invloed hebben op de leveringsdata 

en prijzen. 

2. Totstandkoming contract 

Het contract komt slechts tot stand mits schriftelijke bevestiging 

door een persoon die bevoegd is SIEGWERK daartoe te verbinden, 

of door de uitvoering van de bestelling door SIEGWERK. 

 

II. UITVOERING VAN HET CONTRACT 

3. Prijzen 

3.1 De prijzen van SIEGWERK gelden ‘ex works’ (levering, vervoer, 

verzekering, BTW, noch andere belastingen of kosten inbegrepen). 

De Koper zal SIEGWERK vergoeden voor alle belastingen, douane- 

heffingen of andere lasten of kosten die SIEGWERK dient te betalen 

en die onmiddellijk geheven worden of verschuldigd zijn bij 

verkoop, productie of vervoer van (a) de goederen of (b) de door 

SIEGWERK gebruikte grondstoffen bij de productie van de 

goederen. 

4. Leveringen, leveringstermijnen, laattijdige leveringen  

4.1 Gedeeltelijke leveringen en prestaties zijn toegelaten. 

4.2 Leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel verstrekt 

ter informatie, tenzij in geval van uitdrukkelijk andersluidend 

akkoord tussen partijen. De Koper is niet gerechtigd een 

vergoeding of de ontbinding van het contract te vorderen op grond 

van een laattijdige uitvoering van de prestatie. 

4.3 Indien de controle van export wet en voorschriften tot een 

verschuifen van de leveringstermijn van hooguit twee (2) 

werkdagen lijd, dan geld dit niet als laattijdige levering. 

5. Plaats van de uitvoering/ levering, overgang van het risico 

De plaats van uitvoering/ levering evenals de overgang van het 

risico wordt bepaald in overeenstemming met de Incoterms 

uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel 

(Incoterms 2010). Tenzij in geval van uitdrukkelijke andersluidende 

overeenkomst, is de clausule “ex works” van toepassing. 

6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Alle verkochte goederen blijven eigendom van SIEGWERK tot 

wanneer zij de integrale aankoopprijs heeft ontvangen. Indien de 

Koper nalaat zijn betalingsverplichting na te komen, erkent hij 

hierbij het recht van SIEGWERK om de onmiddellijke teruggave van 

de betreffende goederen te vorderen (goederen onder 

eigendomsvoorbehoud).  

6.2 In geval de goederen gewijzigd worden, of verbonden of 

geïntegreerd worden met andere goederen, wordt SIEGWERK 

mede-eigenaar van deze nieuwe goederen in verhouding met de 

door SIEGWERK gefactureerde waarde van de verkochte en 

geleverde goederen ten tijde van de wijziging, verbinding of 

integratie (gewijzigde goederen).  

6.3 De Koper mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud of de 

gewijzigde goederen slechts in hun originele staat verkopen, op 

voorwaarde dat hij zijn schuldvordering op derde- partij koper 

overdraagt aan SIEGWERK. De koper is gerechtigd de overgedragen 

schuldvorderingen te innen, tenzij SIEGWERK deze mogelijkheid 

herroept. De verkochte goederen mogen in pand worden gegeven 

mits voorafgaande schriftelijke toestemming van SIEGWERK.  

6.4 Indien de Koper in staking van betaling verkeert of zich in een 

insolventieprocedure bevindt, of zich andere omstandigheden 

voordoen die mogelijks kunnen leiden tot zijn insolventie, is 

SIEGWERK gerechtigd betaling van een voorschot of andere 

garanties te vorderen, dan wel de goederen onder 

eigendomsvoorbehoud terug te nemen zonder verdere 

kennisgeving.  

6.5 Het eigendomsvoorbehoud en het terug in bezit nemen van de 

goederen onder eigendomsvoorbehoud kwalificeert niet als een 

ontbinding van het contract, tenzij SIEGWERK dit verklaart. Na 

ontbinding van het contract is SIEGWERK gerechtigd opnieuw 

handel te drijven met de goederen onder eigendomsvoorbehoud. 

6.6 De Koper is verplicht de goederen onder 

eigendomsvoorbehoud op diligente wijze en op eigen kosten te 

bewaren, te onderhouden en te herstellen. Hij dient deze goederen 

als een diligent handelaar te verzekeren tegen schade, verlies en 

vernietiging. Door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te 

aanvaarden draagt de Koper elke mogelijke verzekeringsvordering 



 
Algemene Verkoopsvoorwaarden van Siegwerk Belgium N.V. 

Page 2 of 4 

Status: 18.04.2016 

of andere vordering tot vergoeding van schade, verlies of 

vernietiging over aan SIEGWERK, die deze overdracht aanvaardt. 

In geval de goederen onder eigendomsvoorbehoud of de 

gewijzigde goederen bewaard worden op een andere locatie dan 

de maatschappelijke zetel van de Koper, moet de Koper SIEGWERK 

inlichten over deze locatie evenals over de identiteit en woonplaats 

van de eigenaar/verhuurder ervan. 

7. Overmacht 

In geval van overmacht of andere uitzonderlijke en onvoorzienbare 

gebeurtenissen waarvoor SIEGWERK niet verantwoordelijk is 

(beiden “overmacht” genoemd), en die levering onmogelijk maken 

of substantieel bemoeilijken, is SIEGWERK gerechtigd de levering 

tijdens de duur van deze gebeurtenis te beperken of op te schorten 

of zelfs de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt 

onder meer begrepen: oorlog, onrust, oproer, sabotage en 

gelijkaardige gebeurtenissen, stakingen of andere industriële 

conflicten, nieuw uitgevaardigde wetten en reglementeringen, 

vertraging veroorzaakt door handelingen of omissies van een 

overheid of autoriteit, brand, explosies of andere onoverkomelijke 

gebeurtenissen, overstromingen, stormen, aardbevingen of andere 

natuurrampen. In geen geval kan SIEGWERK aansprakelijk gesteld 

worden voor vorderingen die betrekking hebben op de niet-

uitvoering, onbehoorlijke of laattijdige uitvoering van haar 

contractuele verplichtingen. 

8. Facturatie en betaling 

8.1 Facturen zijn betaalbaar netto binnen 30 dagen na ontvangst 

van de goederen of de factura, afhankelijk welk feit later geschied.  

8.2 Compensatie met een tegenvordering van welke aard dan ook 

is uitgesloten, tenzij wanneer dergelijke tegenvordering niet 

betwist wordt of gerechtelijk toegekend wordt. 

8.3 Indien de Koper nalaat tijdig te betalen, ongeacht of het de 

integrale prijs of slechts een gedeelte ervan betreft, worden alle 

openstaande betalingsverplichtingen aan SIEGWERK, inclusief deze 

die voortvloeien uit andere contracten, onmiddellijk opeisbaar. 

8.4 In geval van laattijdige betaling door de Koper, is SIEGWERK 

gerechtigd verdere leveringen onder het contract geheel of 

gedeeltelijk te weigeren of deze te onderwerpen aan de betaling 

van een voorschot of het verstrekken van bepaalde garanties. 

8.5 In geval van laattijdige betaling is SIEGWERK automatisch en 

zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een 

maandelijkse interest en een schadevergoeding zoals voorzien in 

de wet. 

8.6 Elke factuur wordt geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan 

protest binnen acht (8) dagen na ontvangst ervan. 

9. Wanprestatie en aansprakelijkheid 

9.1. De Koper is verplicht de geleverde goederen meteen na 

ontvangst te inspecteren, bij voorkeur met snelproeven. Na de 

inspectie en aanvaarding van de geleverde goederen kan 

SIEGWERK in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 

zichtbare gebreken. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk en 

in ieder geval niet later dan vijf (5) werkdagen na de (mogelijke) 

ontdekking ervan gemeld worden. Bij gebrek hieraan verliest de 

Koper alle vorderingen die hieruit zouden voortvloeien. 

9.2 In geval de levering gebrekkig is, is SIEGWERK discretionair 

gerechtigd ofwel te voorzien in een kosteloze vervanging of herstel 

van het goed, dan wel een proportionele prijsvermindering toe te 

staan. In geval de nieuwe levering of het herstel opnieuw gebrekkig 

is, is de Koper gerechtigd een proportionele prijsvermindering te 

vorderen ofwel het contract te ontbinden. Indien de waarde of het 

gebruik van de goederen niet substantieel is verminderd, is de 

Koper niet gerechtigd het contract te ontbinden. 

9.3 Tenzij andersluidende overeenkomst, reikt de aan de koper 

verstrekte garantie niet verder dan de productkenmerken van 

SIEGWERK. In geen geval biedt SIEGWERK garantie voor de 

geschiktheid van een product voor een welbepaald bijzonder doel. 

9.4 Voor zoveel als mogelijk is de aansprakelijkheid van SIEGWERK, 

en die van haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en 

agenten, beperkt tot vergoeding van de rechtstreekse schade (bv. 

kosten voor her- installatie of goederenwissels, rechtstreekse 

arbeidskosten). SIEGWERK kan in geen geval aansprakelijk worden 

gesteld voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, inclusief 

maar niet beperkt tot winstderving. SIEGWERK is slechts 

aansprakelijk voor schade indien deze ontstaan is door haar opzet 

of grove fout. In geen geval kan SIEGWERK aansprakelijk zijn voor 

meer dan vijf percent (5%) van de waarde van de betreffende 

individuele levering, met een maximum van 1 miljoen €. 

9.5 De uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid is niet van 

toepassing in geval SIEGWERK aansprakelijk is voor schade aan 

personen of goederen die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik in 

de privésfeer overeenkomstig de Belgische Wet inzake 

Productaansprakelijkheid of andere dwingende regelgeving. 

9.6 Alle vorderingen voortvloeiende uit gebreken en 

aansprakelijkheid dienen op straffe van verval te worden ingesteld 

binnen zes (6) maanden na leveringsdatum. 

 

III. EINDE VAN HET CONTRACT 

10. Einde van het contract 

Tenzij in geval van een vordering wegens verborgen gebreken, 

gemeld en ingesteld binnen de termijn van artikel 9.1 en 9.6, is 

SIEGWERK vanaf de levering van de goederen bevrijd van haar 

verplichtingen. 

11. Uitzonderlijke beëindiging  

Onverminderd de wettelijke of contractuele beëindigingsgronden 

die partijen zouden overeenkomen, is SIEGWERK gerechtigd het 

contract éénzijdig te beëindigen zonder voorafgaande 

kennisgeving en zonder vergoeding, indien:  
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(1) SIEGWERK zich permanent in de onmogelijkheid bevindt te 

presteren omwille van een reden buiten haar macht; of 

(2) de Koper nalaat tijdig te betalen of nalaat enige andere 

verplichting te voldoen, en dit niet herstelt binnen 7 dagen na 

ontvangst van een schriftelijke aanmaning hiertoe van SIEGWERK; 

of  

(3) een derde in het bezit komt van het gehele vermogen of een 
deel van het vermogen van de Koper, of er maatregelen worden 
genomen of een procedure wordt opgestart met het oog op:  

(a) de faillietverklaring van de Koper; 

(b) de fusie, overname, herstructurering, gerechtelijke 
reorganisatie of ontbinding van de Koper (tenzij in geval 
SIEGWERK hiertoe vooraf haar schriftelijke toestemming 
gaf); 

(c) de benoeming van een sekwester, ontvanger, voorlopig 
bewindvoerder, curator of vereffenaar met betrekking tot 
het geheel of een deel van het vermogen van de Koper; 

(4) de Koper de onmogelijkheid om zijn vervallen schulden te 
betalen toegeeft, of de Koper onderhandelingen aangaat met één 
van zijn schuldeisers met het oog op een schuldherschikking, of 
een akkoord of regeling voorstelt aan zijn schuldeisers; of een daad 
van gedwongen tenuitvoerlegging gesteld wordt tegen het 
vermogen van de Koper en dit niet voldoende rechtgezetwordt 
binnen een termijn van vijf (5) dagen;  

(5)  een expoort verbod tegen de Koper of het land van de Koper 
bestaat; of 

(6)  de Koper iets ondervindt analoog aan de gebeurtenissen 
zoals beschreven in de vorige paragrafen, of 

(a) de door de Koper verstrekte informatie of 
vertegenwoordiging onjuist of misleidend blijkt te zijn en 
deze informatie of vertegenwoordiging schade toebrengt 
aan de belangen van SIEGWERK; of  

(b) de Koper zijn gehele vermogen of een deel ervan 
overdraagt, verkoopt of een deel van zijn vermogen lijkt te 
verliezen; of een belangrijke materiële wijziging binnen de 
onderneming van de Koper plaatsvindt, dan wel een 
wijziging van 50% of meer van de aandeelhouders of een 
andere grote wijziging van controle.  

 

IV. ALGEMENE BEPALINGEN 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1 SIEGWERK is en blijft eigenaar van alle intellectuele 

eigendomsrechten. In geval van bestellingen waarvan de uitvoering 

enige ontwikkeling vereist, is SIEGWERK de enige wettelijke 

eigenaar van het resultaat hiervan, inclusief maar niet beperkt tot 

de concepten, tekeningen, stalen, ideeën, software, documentatie 

en al het andere materiaal, samen met alle intellectuele 

eigendomsrechten die hiermee verbonden zijn. Licentie- en/of 

gebruiksrechten voor de Koper met betrekking tot het resultaat van 

ontwikkeling of de intellectuele eigendomsrechten worden 

impliciet noch expliciet verstrekt.  

12.2 De intellectuele eigendomsrechten van SIEGWERK worden 

niet met het verkochte goed overgedragen.  

Het verwerven van goederen die geïdentificeerd worden met een 

merk van SIEGWERK of van verbonden ondernemingen, leidt niet 

tot de verwerving van het merkenrecht of het recht om dit merk los 

van het verworven goed te gebruiken. Om zulke rechten te 

verkrijgen dient een afzonderlijke overeenkomst te worden 

gesloten. 

13. Vertrouwelijkheid en reclame 

13.1 De Koper dient alle informatie, kennis en materialen, zoals 

onder andere technische en andere data, gemeten waarden, 

technieken, bedrijfsgeheimen, know-how, samenstellingen en alle 

andere documentatie (“informatie”) die hij ontving van SIEGWERK 

of die op andere wijze bekend werd gemaakt door SIEGWERK, 

geheim te houden en zich ervan onthouden deze bekend te maken 

derden. Op verzoek van SIEGWERK dient de Koper alle aan hem 

verstrekte informatie terug te geven, zonder hiervan nota’s of 

kopieën te mogen bewaren. 

13.2 Een verwijzing naar de zakenrelatie met SIEGWERK in de 

informatie- en reclamematerialen van de Koper is onderworpen 

aan de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

SIEGWERK.  

14. Algemeen 

14.1 De rechten en verplichtingen van de Koper voortvloeiende uit 

het contract kunnen uitsluitend met de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van SIEGWERK worden overgedragen aan derden. 

14.2 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk voor de naleving van 

de statutaire en administratieve reglementeringen met betrekking 

tot de import, het vervoer, de bewaring en het gebruik van de 

goederen. 

14.3 In geval één van de bepalingen van de Algemene 

Verkoopsvoorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid 

van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling zal 

vervangen worden door een geldige bepaling die zoveel als 

mogelijk beantwoordt aan hetzelfde wettelijk, economisch en 

oorspronkelijk beoogde doel. 

14.4 Een wijziging van de Algemene Verkoopsvoorwaarden is 

onderworpen aan een schriftelijk akkoord, geldig ondertekend 

door een daartoe bevoegde persoon voor elk van beide partijen. 

15. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

15.1 Alle betwistingen waartoe de contractuele relatie aanleiding 

kan geven, inclusief deze met betrekking tot de geldigheid van het 

contract of van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, vallen 

onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van 

Mechelen.  
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15.2 De verhouding tussen SIEGWERK en de Koper wordt 

uitsluitend beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van het 

internationaal privaatrecht. Het Weens Koopverdrag (11 april 

1980) wordt eveneens uitdrukkelijk uitgesloten. 


