Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS
1.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Zweko Optics: BVBA Zweko Optics, KBO‐nummer 0840.886.961 met vennootschapszetel te 3950
Bocholt, Goolderheideweg 11
Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie heeft met Zweko Optics en die
goederen en/of diensten afneemt.
Leverancier: elke natuurlijke of rechtspersoon die een contractuele relatie heeft met Zweko Optics
en die goederen en/of diensten ter beschikking stelt.
2.

Toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden gelden van rechtswege voor iedere aanbieding, offerte, bestelling en
overeenkomst tussen Zweko Optics en haar klanten en leveranciers. Ze kunnen met bijzondere
voorwaarden worden aangevuld. Zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden hebben in geval
van strijdige bepalingen de overhand over de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de
medecontractanten van Zweko Optics.
De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling of enig deel van een bepaling in onderhavige
voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee. De
desbetreffende bepaling of het desbetreffend deel van een bepaling zal zo snel mogelijk en met
onmiddellijke uitwerking door een geldige bepaling worden vervangen.
3.

Informatieverplichting

Voor hij een bestelling doorgeeft, wint de klant het nodige advies in en vergewist hij er zich van dat
de producten en/of de diensten die hij wenst te bestellen aan zijn behoeften en aan het beoogde
gebruik beantwoorden. Zweko Optics is geenszins aansprakelijk voor enige foutieve keuze of
beoordeling van de klant.
4.

Offertes en bestellingen

4.1. De offertes en kostenramingen van Zweko Optics zijn gedurende dertig dagen na offertedatum
geldig. Daarna kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ingetrokken.
Bestellingen van een klant verbinden Zweko Optics pas nadat Zweko Optics ze schriftelijk heeft
aanvaard.
4.2. Wijzigingen en aanvullingen moeten schriftelijk worden ingediend.

4.3. De medewerkers, commerciële afgevaardigden, agenten en tussenpersonen van Zweko Optics
kunnen geen verbintenissen in naam van Zweko Optics aangaan. De bij hun tussenkomst
ondertekende offertes, bestelbonnen en bevestigingen van bestellingen verbinden Zweko Optics pas
na schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of een directeur die hiertoe de nodige
bevoegdheid heeft, tenzij er al met de erin opgenomen leveringen of prestaties werd begonnen.
Zweko Optics behoudt zich het recht voor om ofwel af te zien van enige bestelling die nog niet als
dusdanig werd bekrachtigd of om dergelijke bestelling op elk ogenblik te bekrachtigen.

5.

Prijs en prijsherziening

5.1. De prijzen gelden in euro en af fabriek (EXW) exclusief vracht‐, douane‐, invoerrechten en
verpakking, nog te vermeerderen met de btw tegen het wettelijke tarief, tenzij anders bepaald.
5.2. Zweko Optics behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen wanneer
een objectieve meerkost verantwoord kan worden. In dat geval zal Zweko Optics de klant hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen en heeft de klant het recht om binnen 5 kalenderdagen de
bestelling schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de klant Zweko Optics zal vergoeden voor
de prestaties/werken tot dusver verricht.
5.3. Zweko Optics is bij nieuwe orders ( = aansluitende orders ) niet aan voorgaande prijzen
gebonden.
6.

Opdracht omschreven in de overeenkomst

Zweko Optics is slechts gehouden tot de levering van de producten en de verlening van de diensten
die uitdrukkelijk in de ondertekende bevestiging van de bestelling of overeenkomst zijn vermeld. Alle
andere producten en diensten worden bij de klant in rekening gebracht tegen de geldende tarieven
die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn.
7.

Leverings‐ en aanvaardingsplicht en ontbinding

7.1. De leveringstermijn begint te lopen na ontvangst van alle voor de uitvoering van de opdracht
vereiste documentatie, de borg en de tijdige levering van materialen, voor zover dit
overeengekomen was. Na kennisgeving van de gereedheid van verzending, is de leveringstermijn
beschouwd als zijnde vervuld, zelfs indien de zending vertraagd is of onmogelijk wordt buiten de
schuld van de leverancier.
7.2. Redelijke deelleveringen en aanvaardbare afwijkingen van de bestelhoeveelheden tot plus /
minus 10% zijn toegestaan. Een laattijdige levering kan in geen geval aanleiding geven tot een
nietigverklaring van een bestelling noch tot enige schadevergoeding.
7.3. De door Zweko Optics bevestigde leveringstermijn is het tijdstip waarop de goederen in de
magazijnen beschikbaar zijn voor afhaling.

7.4. Zweko Optics heeft het recht om de overeenkomst met haar medecontractant te allen tijde, met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, en zonder betaling van enige
schadevergoeding, te ontbinden indien de medecontractant in gebreke blijft met de nakoming van
één of meer uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen

8.

Overmacht

8.1. Gevallen van overmacht geven Zweko Optics het recht om gedurende de tijd van de
belemmering plus een redelijke opstartperiode haar verbintenissen op te schorten, hetzij de
overeenkomst te verbreken zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
8.2. Onder overmacht wordt niet‐limitatief verstaan: staking, lock‐out, ongevallen, slechte
weersomstandigheden, handelsblokkade, invoer‐ of uitvoerverbod, stopzetting van productie of van
levering door de producent, enz. ‐, waardoor ondanks redelijke inspanningen, het onmogelijk wordt
gemaakt om te leveren.
9.

Betalingsvoorwaarden

9.1. Alle betalingen geschieden in € (EURO) uitsluitend aan Zweko Optics of aan haar Factoring
afhankelijk hoe het op de facturen vermeld staat.
9.2. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de aankoopprijs voor leveringen of andere prestaties
betaald met een korting van 2% binnen 7 dagen na factuurdatum en vrij van enige aftrek binnen 30
dagen na factuurdatum. De toekenning van een korting is onderworpen aan de voorwaarde dat de
klant geen openstaande facturen heeft ten aanzien van Zweko Optics. Er wordt geen korting
verleend voor mogelijke betalingen door middel van wisselbrief.
9.3.

Zweko Optics behoudt zich het recht voor om op het ogenblik van de bestelling naar keuze

de gedeeltelijke of volledig betaling van de prijs te eisen. Bij ontstentenis van een volledige of
gedeeltelijke betaling van de factuur, wordt het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd met een interest zoals bepaald in de Wet Betalingsachterstand van 2
augustus 2002, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bovendien wordt elke op de vervaldag
onbetaald gebleven factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een
forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum
van 125,00 EUR per factuur. Zweko Optics behoudt zich het recht voor om tevens een vergoeding te
vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet‐betaling.
9.4. Ingeval van niet‐naleving van de betalingsvoorwaarden worden de openstaande facturen en/of
schulden onmiddellijk eisbaar en heeft Zweko Optics het recht, zonder enige aanmaning of
rechterlijke machtiging, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten en zelfs de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aanspraken tot schadeloosstelling of
andere remedies.

10.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen worden verkocht onder voorbehoud van eigendomsoverdracht, met volgende
voorwaarden:
‐ De eigendom zal pas overgaan na de volledige betaling van de prijs door de klant.
‐ In geval van gespreide leveringen zal de eigendom worden overgedragen naarmate de
geleverde goederen betaald zijn
‐ De levering wordt pas als uitgevoerd beschouwd wanneer het bedrag definitief op de
bankrekening van Zweko Optics gecrediteerd is.
‐ Alle risico’s zijn vanaf de levering van de goederen ten laste van de klant, niettegenstaande
de clausule van voorbehoud van eigendomsoverdracht.
11.

Intellectuele eigendom.

11.1. Zweko Optics behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten in verband met de door
haar geleverde goederen/diensten. Alle door Zweko Optics ontworpen modellen, schetsen, grafische
ontwerpen, e.a., ongeacht de gebruikte techniek blijven exclusief eigendom van Zweko Optics.
11.2. Alle door Zweko Optics verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen enz, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de klant in het kader van de
overeenkomst afgesloten tussen partijen, en mogen niet door hem zonder voorafgaandelijke
toestemming van Zweko Optics worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt , of ter kennis worden
gebracht van derden.
11.3. De klant verbindt zich er onder meer toe Zweko Optics onmiddellijk op de hoogte te brengen
van gelijk welke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door derden waarvan hij kennis krijgt.
Van zodra een inbreuk wordt vastgesteld, is Zweko Optics gerechtigd om al haar verbintenissen op te
schorten.
12.

Klachten.

12.1. Klachten met betrekking tot facturen dienen aangetekend toe te komen binnen de 8 dagen na
ontvangst van de factuur.
12.2. Overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Zweko Optics kan nooit gehouden
zijn tot betaling van een schadevergoeding ingeval van laattijdige of gedeeltelijke levering.
12.3. In geval de geleverde producten beschadigd of onvolledig zouden zijn, in geval van fouten of
enige ander conformiteitsgebrek, is de klant ertoe gehouden om de producten te weigeren of ze
slechts te aanvaarden met een schriftelijk voorbehoud. Elk bezwaar moet op straffe van verval van
recht per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van
Zweko Optics binnen de acht werkdagen na levering. Bij ontstentenis hiervan, wordt ervan uitgegaan

dat de klant de goederen conform heeft verklaard en heeft goedgekeurd, dat de verkoop gesloten is
en dat de bijbehorende factuur zonder voorbehoud wordt aanvaard.
12.4. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na
de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven door de klant aan Zweko Optics te worden
meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elk op
verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen 6
maanden na de ontdekking van het gebrek.
13.

Algemene aansprakelijkheidsbeperkingen.

13.1. Zweko Optics is enkel aansprakelijk voor de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit
een zware en/of opzettelijke fout tekortkomingen van haar verplichtingen. Zij kan in geen enkel geval
aansprakelijk gehouden worden voor enige indirecte schade, onder andere maar niet beperkt tot
financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een
nalaten, een fout of

een onachtzaamheid

van Zweko Optics, haar werknemers of

(onder)aannnemers. Eventuele schadevergoeding is in elk geval beperkt tot de prijs, exclusief btw
van het beschadigde geleverde product of van het rechtstreeks door onze dienstverlening
beschadigde materiaal. Geen enkele rechtsvordering kan om welke reden ook tegen Zweko Optics
worden ingesteld meer dan 6 maanden na het voorvallen van de feiten waarop deze vordering
berust.
13.2. Zweko Optics is niet aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid
van haar medecontractant of van een persoon voor wie de medecontractant verantwoordelijk is.
13.3. De klant aanvaardt en erkent dat Zweko Optics de excepties, exoneraties en
garantiebeperkingen, die de leverancier/fabrikant ten aanzien van Zweko Optics kan inroepen,
eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
14.

Waarschuwing met betrekking tot de beschermfolie.

Als panelen zijn beveiligd met gelamineerde folie, dienen volgende voorschriften m.b.t. opslag en
verwerking in acht te worden genomen:
•
•
•
•

15.

Bescherm
de
panelen
voor
atmosferische
omstandigheden,
met
name
temperatuurschommelingen en directe UV‐bestraling.
De onmiddellijke verwijdering van de folie na installatie is verplicht.
Hervormen en buigen is enkel toegestaan volgens de specificaties van de producent.
Een droge opslag van de panelen is van het grootste belang ( vochtigheidsgraad < 40% ).

Materiaal

15.1. De klant kan zijn materiaal zelf aanleveren aan Zweko Optics voor bewerking. Dit materiaal
dient op tijd en in perfecte staat aan Zweko Optics ter beschikking gesteld te worden. Indien deze
voorwaarden niet worden gerespecteerd, is Zweko Optics niet aansprakelijk voor verlies van kwalitiet
of verlenging van de leveringstermijn.
15.2. Indien de klant aan Zweko Optics fysieke objecten ter beschikking stelt die tijdelijk of voor een
langere periode op het terrein van Zweko Optics worden opgeslagen, vrijwaart de klant Zweko Optics
van alle vorderingen. Bovendien ziet de klant af van alle vorderingen voortvloeiend uit een eventuele
verandering, beschadiging of verlies van haar fysieke objecten.
16.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De overeenkomst met Zweko Optics worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
Alleen de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd in geval van geschillen met betrekking tot de
geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden.

