ALGEMENE VOORWAARDEN AQUASYSTEMS INTERNATIONAL N.V. - HIERNA AQUASYSTEMS
Deze algemene voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst van
toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop of aankoop van goederen of diensten door
AQUASYSTEMS afgesloten en dit ondanks alle bepalingen die zouden kunnen voorkomen op aan AQUASYSTEMS
overhandigde bestelbons of facturen.
2.
Berichten tussen partijen moeten steeds schriftelijk worden bevestigd aan het op de bestelbon of de factuur vermelde
adres. Partijen komen uitdrukkelijk overeen de bewijskracht te aanvaarden van een telefaxbericht met bewijs van
verzending en van een e-mail bericht met bewijs van ontvangst, voor zover deze algemene voorwaarden geen bericht
per aangetekende brief vereisen.
3.
Verbintenissen uit hoofde van een overeenkomst met AQUASYSTEMS kunnen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van AQUASYSTEMS, niet geheel of gedeeltelijk aan derden worden overgedragen.
4.
Meerdere met een partij gesloten overeenkomsten vormen één geheel. De niet-nakoming van een verbintenis uit één
overeenkomst kan een grond zijn tot ontbinding van rechtswege van alle overeenkomsten. Ingeval de koper beslist om zijn
order te annuleren, dient deze annulatie te gebeuren per aangetekend schrijven en dient zij in het bezit te zijn van
AQUASYSTEMS binnen de 7 dagen na orderdatum ; zoniet verwerft AQUASYSTEMS automatisch het recht tot volledige
schadeloosstelling (en niet gelimiteerd tot de totaalprijs van het order).
5.
AQUASYSTEMS kan, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn, door middel van een aangetekende brief elke
overeenkomst beëindigen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, aanvraag van concordaat of van minnelijk of
gerechtelijk uitstel van betaling en analoge situaties. Onverminderd de opeisbaarheid van andere in deze algemene
voorwaarden vermelde vergoedingen kan AQUASYSTEMS volledige schadeloosstelling eisen.
6.
De toepasselijkheid van de eenvormige wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken
en het verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
worden uitdrukkelijk uitgesloten. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
7.
De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden tast de overige bedingen niet aan.
8.
Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van de zetel van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd ingeval van
betwisting.
9.
AQUASYSTEMS behoudt zich het recht voor op elk ogenblik van de koper een bankgarantie te eisen. AQUASYSTEMS kan
eventueel overeengekomen betalingsvoorwaarden herzien wanneer de kredietverzekeringsmaatschappij geen dekking
verleent op naam van de koper.
10.
Alle verbintenissen van AQUASYSTEMS ten gevolge alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop, verhuring of aankoop
van goederen of diensten door AQUASYSTEMS zijn inspanningsverbintenissen. AQUASYSTEMS kan slechts contractueel of
buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor eigen opzettelijke fouten, en niet voor onopzettelijke fouten, zelfs
indien deze zware fouten zijn. Bovendien is de aansprakelijkheid van AQUASYSTEMS beperkt tot de vergoeding van materiële
schade, met uitsluiting van elke gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten of winsten, verlies van klanten
of contracten, enige betwisting uitgaande van een derde. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van AQUASYSTEMS beperkt
tot een maximum bedrag van 10 % van de totale verkoop –of huurprijs aan AQUASYSTEMS.
11.
Indien het verkochte product aangetast is door een fabricagegebrek of door gebrek van de zaak dat het normale gebruik ervan
zou verhinderen, gaan wij over tot de vervanging van het stuk dat wij als gebrekkig erkennen gedurende een periode van 3
maanden vanaf de levering met uitsluiting van alle andere schadevergoeding die ervoor bestemd zou zijn enige schade te
vergoeden. Huidige waarborg houdt van rechtswege op wanneer het verkochte product verkocht, gehanteerd, opgeslagen,
geïnstalleerd of gebruikt is onder abnormale omstandigheden. Op straffe van verval is de koper ertoe gehouden ons
onmiddellijk schriftelijk en uiterlijk binnen 48 uren na het ontdekken van het bestaan van het gebrek waarvoor hij van plan is
onze garantie op te vragen, te verwittigen door de aard en de omvang ervan te preciseren en door ons uit te nodigen het
gebrekkige product te komen onderzoeken.
SPECIFIEKE VERKOOPSVOORWAARDEN
12.
Alle aanbiedingen van AQUASYSTEMS zijn vrijblijvend. De leverings- en uitvoeringstermijn wordt ten indicatieve titel gegeven.
De opgegeven prijzen kunnen door AQUASYSTEMS herzien worden wanneer de lonen of de grondstofprijzen stijgen. Het
wisselkoersrisico wordt door de koper gedragen.
13.
De levering van de goederen vindt plaats in de magazijnen van AQUASYSTEMS en geldt als aanvaarding door de koper
van alle zichtbare gebreken. De koper verbindt zich de goederen binnen de 48 uren na ontvangst van het bericht van
terbeschikkingstelling af te halen. Na het verstrijken van deze termijn gaat het risico van rechtswege en zonder
ingebrekestelling over op de koper. Vanaf dit tijdstip neemt de waarborgperiode een aanvang.
14.
Eventuele klachten in verband met de levering zijn slechts ontvankelijk indien schriftelijk en bij aangetekend schrijven
ingediend binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de goederen. Elke rechtsvordering op grond van niet-conformiteiten
moet daarenboven - op straffe van niet-ontvankelijkheid - worden ingeleid uiterlijk 3 (drie) maanden na de levering. Een klacht
schort de betalingsverplichting niet op.
15.
AQUASYSTEMS behoudt zich het recht voor tot gedeeltelijke leveringen over te gaan die een gedeeltelijke verkoop uitmaken
en aanleiding geven tot een gedeeltelijke facturatie.
16.
In geval van toeval of overmacht kan AQUASYSTEMS de overeenkomst verbreken zonder een schadevergoeding
verschuldigd te zijn. Onder toeval of overmacht is o.m. begrepen het niet of niet tijdig leveren of uitvoeren door
toeleveranciers of onderaannemers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen. Een in deze
omstandigheden gedeeltelijk uitgevoerde opdracht geeft aanleiding tot een overeenstemmende gedeeltelijke betaling door
de koper.
17.
Elke factuur is contant betaalbaar op de zetel van AQUASYSTEMS. Op alle op de vervaldag niet betaalde facturen worden van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aangerekend, gelijk aan de wettelijke interestvoet plus 4%,
onverminderd het recht van AQUASYSTEMS de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen. Elke begonnen maand vertraging brengt van rechtswege de verschuldigdheid van de interesten over deze
maand mee. Onverminderd de verwijlinteresten zal elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag na betalingsverzoek per
gewoon schrijven, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 248,- EUR ;
worden eveneens aangerekend de invorderingskosten conform de wet van 06/08/2002. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
18.
De goederen blijven eigendom van AQUASYSTEMS tot volledige betaling van de verkoopprijs. Zolang zullen deze goederen in
de staten van de koper voorkomen met de vermelding “eigendomsvoorbehoud”. De last van de risico's gaat over van
AQUASYSTEMS naar de koper vanaf het moment van de levering. In geval van beroep door AQUASYSTEMS op de clausule van
eigendomsvoorbehoud of ontbinding van de overeenkomst, verleent de koper aan AQUASYSTEMS het recht om haar goederen
op zijn kosten en risico terug te halen en daartoe desgevallend zijn gebouwen te betreden. AQUASYSTEMS zal de reeds
ontvangen sommen behouden als schadevergoeding, onverminderd het recht volledige schadevergoeding te eisen. De koper
kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken: meer in het bijzonder kan hij deze
niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. De koper verbindt zich ertoe de naam van een eventuele
derde-verkrijger op eenvoudig verzoek mee te delen. Werden de goederen in strijd met het voorgaande toch verkocht of
verwerkt, dan zal de koper op eerste verzoek van AQUASYSTEMS de daaruit voortvloeiende schuldvorderingen ten belope van
de nog verschuldigde bedragen aan AQUASYSTEMS overdragen.
SPECIFIEKE VERHUURVOORWAARDEN
19.
De minimum huurperiode bedraagt 1 (een) maand. Na afloop van de eerste maand kan het huurcontract per week verlengd
worden. Huurfacturen worden gemaakt bij het begin van de huurmaand en zijn betaalbaar op 30 (dertig) dagen na
factuurdatum. Na de eerste maand wordt iedere begonnen week volledig aangerekend.
20.
De verhuurde goederen worden geleverd uit voorraad. Transport van de goederen naar de klant en retour van de
goederen na de huurperiode gebeurt op kosten van de klant.
Na de huurperiode moeten de toestellen
in gereinigde en intacte toestand door de klant naar AQUASYSTEMS teruggebracht worden. Op basis van foto’s bij vertrek
en retour zal reiniging en/of eventuele schade vastgesteld kunnen worden en kan er een reinigingskost en/of
schadevergoeding aangerekend worden. De schadevergoeding kan de prijs van een nieuw toestel bedragen.
21.
Het huurtoestel blijft de volledige eigendom van AQUASYSTEMS, welke zich het recht voorbehoudt om, zo nodig
(bijvoorbeeld in geval van wanbetaling), het toestel te laten afhalen bij de eindgebruiker. In geval van onderverhuring,
dient de AQUASYSTEMS huurder de naam van de onderverhuurder kenbaar te maken, alsook de onderverhuurder te
informeren over het eigendomsvoorbehoud.
22.
Indien de klant ten laatste 2 (twee) maanden na de start van de huurperiode overgaat tot aankoop van identieke
toestellen van AQUASYSTEMS, zal hij een creditnota ontvangen ten bedrage van 55 % van de netto betaalde huurprijs van
het equipment. Indien de klant tussen de tweede en de zesde huurmaand na de start van de huurperiode overgaat tot
aankoop van identieke toestellen van AQUASYSTEMS, dan zal hij een creditnota ontvangen ten bedrage van 35 % van de
netto totale betaalde huurprijs van het equipment. Na een huurperiode van 6 (zes) maanden kan geen enkel deel van de
huurprijs meer worden gecrediteerd.
WAARBORGVOORWAARDEN
23.
AQUASYSTEMS waarborgt aan de initiële koper dat de door haar gefabriceerde goederen vrij zijn van materiaaldefecten
en constructiefouten. Deze waarborg wordt verstrekt respectievelijk voor een periode van 27 maanden vanaf de datum
van de ter beschikking stelling (af fabriek) of van 24 maanden vanaf de datum van inbedrijfsname. De periode die het
eerst verloopt geldt. Voor producten en onderdelen komende van andere fabrikanten en leveranciers en die
integraal deel uitmaken van de door AQUASYSTEMS geleverde goederen, is onze waarborg beperkt tot de
garantievoorwaarden die wijzelf hebben met de fabrikant of leverancier van die producten en onderdelen.
De specifieke waarborgvoorwaarden hieronder alsook deze in de Operation & Maintenance Manual moeten strikt
opgevolgd worden, dit is zowel van toepassing op nieuwe als op gehuurde en/of tweedehandse toestellen.
24.
De waarborg geldt niet indien het defect te wijten is aan normale slijtage, foutieve behandeling, verkeerde aanwending,
overmacht, onvoldoende onderhoud, onvoldoende mechanische of electrische beveiliging, de beveiligingssystemen
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werden kortgesloten of uitgeschakeld, wijzigingen of aanpassingen werden uitgevoerd zonder de voorafgaandelijke en
schriftelijke toestemming van AQUASYSTEMS.
De waarborg wordt niet verleend zolang de goederen niet volledig betaald zijn en indien de eigenaar en/of gebruiker zijn
medewerking weigert bij het bepalen van de oorzaak en/of de gevolgen van het defect.
AQUASYSTEMS kan naar eigen keuze gebrekkige goederen vervangen of herstellen, hetzij de koper crediteren.
AQUASYSTEMS is niet gehouden tot enige andere verplichting of schadevergoeding. Kraan- en transportkosten zijn
niet gedekt door de garantie.
AQUASYSTEMS moet, op straffe van verval van het recht op waarborgverlening, binnen de 30 (dertig) dagen nadat het
probleem of defect zich voor het eerst heeft voorgedaan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Dit bericht vermeldt
in ieder geval het serienummer van het toestel, de datum van eerste ingebruikstelling, de datum van de laatste
onderhoudsbeurt indien het toestel langer dan 6 (zes) maanden in gebruik is, de vermoedelijke totale gebruiksduur in
uren, de beschrijving van het defect en eventuele oorzaken.
Indien de gebruiker zelf tot herstelling wenst over te gaan kunnen de gemaakte kosten slechts op AQUASYSTEMS verhaald
worden indien AQUASYSTEMS hiertoe voorafgaandelijk en schriftelijk de toelating gaf. De waarborgaanvraag moet in dit
geval vergezeld zijn van een kopie van de voorafgaandelijke en schriftelijke toelating tot herstelling of service en van de
specifieke en gedetailleerde facturen voor deze herstelling of service. Herstellingen of service moeten steeds uitgevoerd
worden overeenkomstig de instructies van AQUASYSTEMS.
SPECIFIEKE AANKOOPVOORWAARDEN
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Alle bestellingen gebeuren schriftelijk d.m.v. een genummerde bestelbon. Behoudens schriftelijk tegenbericht geldt de
bestelling na 7 (zeven) dagen als aanvaard. Er is geen verandering toegestaan aan de specificaties en beschrijvingen dan
met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AQUASYSTEMS.
De meegedeelde of onderschreven prijzen zijn definitief vanaf de aanvaarding door AQUASYSTEMS. Alle
prijsherzieningsclausules worden als niet geschreven beschouwd.
De levering geschiedt tijdens de kantooruren in de fabriek van AQUASYSTEMS op de overeengekomen datum of binnen
de overeengekomen termijn. Het vervoer geschiedt op kosten en voor risico van de leverancier. Bij elke levering stuurt
de leverancier een verzendingsdocument met vermelding van de geleverde goederen en van het nummer van de bestelbon. Per begonnen week vertraging van de levering of gedeeltelijke levering is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 1% op de totale som van de bestelling met een maximum van
10% op de totale som van de bestelling. Onverminderd deze schadevergoeding heeft AQUASYSTEMS het recht de
bestelling na het verstrijken van de leveringstermijn te annuleren en een schadevergoeding te eisen wegens o.m.
winstderving, productieverlies, door AQUASYSTEMS te betalen schadevergoeding aan derden.
De aanvaarding van de geleverde materialen, goederen of diensten door AQUASYSTEMS geschiedt uitsluitend uitdrukkelijk
en schriftelijk. Geparafeerde verzendingsdocumenten houden geen aanvaarding in, noch van de kwaliteit, noch van de
hoeveelheid. Doorverkoop of aanwending is geen teken van aanvaarding. Afgekeurde prestaties en/of leveringen zullen
onmiddellijk en volledig worden vervangen zonder dat de leveringstermijn om die reden mag worden overschreden.
Indien de goederen gemonteerd of geïnstalleerd moeten worden, geschiedt dit op kosten en voor uitsluitend risico van
de leverancier. Ter dekking van dit risico zal de leverancier zich verzekeren en hiervan op eerste verzoek het bewijs
voorleggen.
Beperkingen of wijzigingen van de wettelijke vrijwaringsverplichtingen worden als niet geschreven beschouwd. Buiten de
vrijwaring voor zichtbare en voor verborgen gebreken is de leverancier gehouden alle schade te vergoeden die voortvloeit
uit een gebrek, ook nadat de geleverde materialen door AQUASYSTEMS zijn verwerkt. De verbintenissen die uit dit artikel
voortvloeien zijn hoofdelijk wanneer de hoofdleverancier met tussenpersoon werkt of bij samenhangende contracten.
Facturen met een duidelijke detailopgave moeten AQUASYSTEMS in dubbel worden gestuurd met vermelding van het
nummer van de bestelbon (1 factuur per bestelbon).
Facturen worden door AQUASYSTEMS betaald binnen de 60 (zestig) dagen einde van de maand waarin de factuur werd
ontvangen. Deze termijn wordt geschorst voor de duur van een eventuele controle van de geleverde diensten of
goederen. AQUASYSTEMS zal schuldvergelijking kunnen toepassen tussen haar schulden en schuldvorderingen.
AQUASYSTEMS blijft eigenaar van alle plannen, tekeningen, berekeningen en gegevens die aan de leverancier werden
meegedeeld. Bij namaak, gebruik of mededeling aan derden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van
AQUASYSTEMS zal een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum forfaitair wordt bepaald op 5 000,00
EURO.
De plannen, tekeningen, berekeningen en gegevens van de leverancier behoren toe aan AQUASYSTEMS. AQUASYSTEMS
behoudt zich het recht voor om de modellen, documenten en gegevens van de leverancier te gebruiken voor de
aanwending van het voorwerp van de bestelling en voor de voorziening van wisselstukken.

