
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

I.- ALGEMEEN
De verkoopovereenkomst of overeenkomst voor dienstprestaties is slechts definitief na expliciete, schriftelijke
aanvaarding van de aankoopbestelling door ENDRESS+HAUSER.
Door een bestelling te plaatsten, aanvaardt de klant van Endress+Hauser zonder voorbehoud alle onderstaande
bepalingen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. De klant verwerpt hierbij alle tegengestelde bepalingen of
voorwaarden die mogelijk in de eigen algemene aankoopvoorwaarden zijn opgenomen.
Eventuele bijzondere voorwaarden zijn enkel van toepassing indien ze door Endress+Hauser schriftelijk werden
goedgekeurd.
Onze medewerkers zijn niet gemachtigd om afspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die afwijken van
het geschreven contract of die de algemene voorwaarden betreffende leveringen en prestaties in ons nadeel wijzigen.
Ongeacht de aard van de bestelling is de klant gebonden van zodra de bestelling is geplaatst. Elke annulering van de
bestelling door de klant, moet schriftelijk ter kennis worden gebracht en moet vooraf door Endress+Hauser worden
aanvaard. Elke annulering geeft aanleiding tot een schadevergoeding ter waarde van 30% van het bedrag van de
geannuleerde bestelling. Ten aanzien van het materieel dat reeds in productie is, bedraagt de schadevergoeding 50%
van het totale bedrag. De prijzen, inlichtingen, plannen, omschrijvingen en leveringstermijnen vermeld in onze
offertes, catalogi, prospectussen en prijslijsten zijn slechts indicatief.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren. De klant is ertoe gehouden de toepasbaarheid van
onze goederen op eigen verantwoordelijkheid na te gaan.
II.- ONDERZOEKEN EN PROJECTEN
Engineeringsdocumenten, plannen, software, documenten aller aard die door Endress+Hauser worden overhandigd of
verzonden zijn vertrouwelijk en blijven volledige eigendom van Endress+Hauser. Deze documenten moeten op
eenvoudig verzoek van Endress+Hauser worden terugbezorgd, waarbij de volledigheid moet worden gewaarborgd. De
documenten. mogen onder geen enkele vorm worden gecommuniceerd, gekopieerd, beschikbaar gesteld aan derden
of uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van Endress+Hauser.
III.- LEVERTERMIJN
De leveringstermijn vangt aan op het tijdstip van de verzending van de orderbevestiging, op voorwaarde dat alle
details betreffende de uitvoering werden bepaald, de vereiste documenten en goedkeuringen door de cliënt werden
verstrekt en het bepaalde voorschot werd betaald. De leveringstermijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien op de
vervaldag de goederen ter beschikking staan in de fabriek of verzending klaar zijn.
Deelleveringen zijn toegelaten, tenzij anders overeengekomen. Ingeval een modificatie van het order werd
aangevraagd door de klant, wordt de leveringstermijn verlengd met de noodzakelijke termijn om de uitvoerbaarheid
van deze wijzigingsaanvragen te controleren, met inbegrip van de termijn die noodzakelijk is om de nieuwe gegevens
te integreren in de productie.
Een eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot een annulatie van de bestelling, boetes of
verwijlinteresten.
Ingeval de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst dit wel bedingen, is de aansprakelijkheid van
Endress+Hauser beperkt tot 0, 5% per week vertraging, met een maximum van 5% van de waarde van de goederen
die laattijdig werden geleverd. Deze boete kan enkel worden gevorderd indien de vertraging aan Endress+Hauser kan
worden toegerekend en op voorwaarde dat hierdoor werkelijke schade werd geleden die door beide partijen wordt
erkend.
Endress+Hauser wordt van rechtswege bevrijd van elke aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele
vertragingen ingeval de betalingsvoorwaarden niet werden nageleefd door de opdrachtgever, ingeval de
noodzakelijke inlichtingen verstrekt door de opdrachtgever te laat door Endress+Hauser werden ontvangen, in
geval van wijziging of aanvulling van de bestelling of elke andere omstandigheid die de uitvoering van de
levering verhindert of deze bemoeilijkt. Vallen in het bijzonder onder deze bepaling: overmacht,
overheidsbeslissingen, stakingen of lock-out, defecten aan productie-installaties, verkeersproblemen, natuurrampen,
enz.
IV.-VERZENDING EN RISICOVERDELING
Tenzij anders overeengekomen, valt het risico van het transport van de goederen ten laste van de bestemmeling.
Ongeacht de bestemming van de goederen, geschieden de leveringen in de magazijnen van Endress+Hauser. De
goederen worden bijgevolg geacht aldaar te zijn aanvaard en ontvangen. De risico-overdracht vindt aldus plaats bij de
overhandiging, zelfs indien de levering franco werd overeengekomen of de installatie en indienstneming wordt
uitgevoerd door Endress+Hauser. .
Het komt de opdrachtgever toe om de expediteur aan te spreken binnen de hiertoe voorziene termijn in geval van
volledige of gedeeltelijk verlies van de goederen of bij vaststelling van schade, gebreken, vertragingen of andere
fouten en om, desgevallend, voor eigen rekening een verzekering af te sluiten.
Indien de opdrachtgever talmt om de goederen in bezit te nemen, behoudt Endress+Hauser zich het recht voor om de
goederen tijdelijk op te slaan voor rekening van de opdrachtgever, die bovendien hiervan de risico’s draagt.



V.- KLACHTEN
Ingeval van schade of gebreken aan het verzonden materiaal, is de bestemmeling ertoe gehouden de transporteur een
proces-verbaal te laten opmaken voor het materiaal in bezit wordt genomen en moeten de rechten worden
uitgeoefend middels een schriftelijke klacht. Elke andere klacht moet, op straffe van niet-aanvaarding, worden
ingediend binnen 5 dagen na aankomst op de bestemming.
Endress+Hauser wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot mogelijke gevolgen van het niet-naleven van deze
procedure.
Alle retours waarvoor Endress+Hauser akkoord heeft gegeven moeten franco het magazijn geschieden voor risico van
de opdrachtgever.
VI.- PRIJZEN
Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen excl. btw, af het magazijn en exclusief verpakkings-, transport-,
verzekerings-, test-, opleverings- en indienstnemingskosten. Alle goederen worden geleverd met een standaard
documentatie.
Alle leveringen van bijkomende documenten van welke aard ook zullen extra worden gefactureerd. Bijzondere
prestaties, zoals onder meer opleveringen in de fabriek, levering van keurings- en testcertificaten, ... zijn niet in de prijs
inbegrepen maar zullen afzonderlijk worden gefactureerd afhankelijk van de gemaakte kosten.
Het minimumfactuurbedrag is vastgelegd op € 75,– excl. btw.
Indien de materiaal- en prestatiekosten, die als basis werden genomen voor de offerteberekening, in belangrijke mate
zijn gestegen sinds de contractsluiting kunnen de verkoopprijzen verhoudingsgewijs worden verhoogd.
VII.- BETALINGSVOORWAARDEN
De facturen zijn zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Endress+Hauser in Brussel binnen een
termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
Elke overschrijding van deze termijn heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de facturering tot gevolg van
verwijlintresten op basis van de herfinancieringsindex van de ECB, verhoogd met 8 procentpunten, gerechtskosten en
een schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag.
VIII.- BEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT
Hierbij wordt expliciet overeengekomen dat Endress+Hauser het eigendomsrecht behoudt van de verkochte goederen
tot de volledige hoofdsom en elke extra factuur in verband met deze verkoop werd betaald.
Onderhavige voorbehoudsbepaling met betrekking tot het eigendomsrecht is een essentiële verkoopsvoorwaarde
zonder dewelke geen enkele betalingstermijn aan de opdrachtgever wordt toegekend.
In geval van toepassing van dit eigendomsvoorbehoud blijven de reeds gestorte voorschotten verworven als
schadevergoeding en intresten.
De risico’s worden van rechtswege overgedragen aan de opdrachtgever bij aflevering van de verkochte goederen, met
uitzondering van het eigendomsrecht. Bijgevolg verzekert de opdrachtgever de goederen voor eigen rekening tegen
risico’s en neemt hij de kosten voor bewaring, onderhoud en gebruik eveneens voor eigen rekening.
IX.- CONTRACTUELE GARANTIE

De normale garantieduur van het materiaal geleverd door Endress+Hauser met betrekking tot constructie- of
werkingsfouten en materiaaldefecten bedraagt 12 maanden te rekenen vanaf de levering van het materieel. Voor
herstellingen en geleverde diensten bedraagt de garantie periode 6 maand.
De contractuele garantie is enkel van toepassing op voorwaarde dat de betalingsvoorwaarden door de klant strikt
werden nageleefd en wordt enkel verleend aan directe klanten van Endress+Hauser, zijnde de klanten die rechtstreeks
bij Endress+Hauser producten hebben besteld. Deze contractuele garantie kan in geen geval worden overgedragen aan
een eventuele klant van deze directe klant.
De garantie dekt, naar keuze van Endress+Hauser, de vervangingskost of herstelling van het materieel in onze
werkplaatsen en sluit elke andere prestatie uit, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de reparatie ter plaatse bij
de klant of bij de klant van de klant.
De garantie geldt niet ten aanzien van gebreken ten gevolge van normale onderdelenslijtage, onvoorzichtigheid van
de gebruiker of de installateur, slecht gebruik van het materieel noch voor de vervanging van wisselstukken en
onderdelen die als verbruiksgoederen worden beschouwd noch voor interventies die door derden aan het materieel
werden uitgevoerd en niet door Endress+Hauser zijn erkend.
X.- BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Er kan geen verplichting of schadeloosstelling van welke aard dan ook worden geëist van Endress+Hauser, waaronder
begrepen, maar niet uitsluitend, directe of indirecte schade, verlies van productie, inkomsten, winstderving, installatie-
of demontagekosten van de installatie etc……
Endress+Hauser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken ten aanzien van materieel geleverd door de
opdrachtgever of gebreken die het gevolg zijn van een concept opgelegd of bepaald door de opdrachtgever.
XI. – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Ten aanzien van de deze overeenkomst is steeds het Belgische recht van toepassing.
Voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en/of de uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel de
Brusselse rechtbanken bevoegd.
De nietigheid of onuitvoerbaarheid van één der bepalingen van onderhavige overeenkomst heeft enkel gevolgen ten
aanzien van de betreffende bepaling. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverminderd geldig.


