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‘…. Enkel deze voorwaarden gelden als verkoops-en betalings-of factuurvoorwaarden. Indien er
andere voorwaarden worden vermeld op gelijk welk document zullen deze afwijkende
voorwaarden aldus NIET van toepassing zijn.

1. VAPO HYDRAULICS is een toeleveringsbedrijf van componenten of onderdelen. In principe
levert zij enkel deze goederen na schriftelijke en uitdrukkelijk door haar aanvaarde bestelling.
Zij kan tevens ook conceptueel optreden doch dat kadert dan in een afzonderlijke
overeenkomst waarbij huidige voorwaarden evenzeer onverkort van toepassing blijven.
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3. VAPO HYDRAULICS blijft exclusief eigenaar van alle goederen of componenten die verkocht
en/of geleverd worden of zij indien een concept verkoopt het concept dat verkocht. De klant
verbindt er zich toe deze niet te verwerken of te gebruiken in een andere geheel zonder
volledige betaling van het factuurbedrag,
hetzij bij niet betaling zonder uitdrukkelijke en geschreven toestemming van VAPO
HYDRAULICS. De klant vrijwaart VAPO HYDRAULICS voor alle mogelijke verwerkingen door
derden die via deze klant zijn gebeurd.
Na levering is er geen enkele serviceverbintenis vanwege VAPO HYDRAULICS tenzij anders
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

2.
2.a. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen,
kopij e.d zijn overgelegd, is VAPO HYDRAULICS niet gebonden aan de voor het geheel
opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer
arbeid vereist dan het wel getoonde.
Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in
rekening worden gebracht.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij
de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen
aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is
overeengekomen.
Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de
freelancer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het
risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
2.b. De prijs wordt gefactureerd nav de levering, tenzij met voorschotfacturen wordt gewerkt,
en de klant verbindt er zich toe deze prijs te betalen op de vervaldag voorzien op de factuur. Zo
er geen vervaldag is voorzien op de datum der facturatie, aldus contant.
2.c. Niet betaling of niet stipte betaling op de vervaldag (zelfs indien nadien de prijs werd
betaald en voorbehoudsloos door VAPO HYDRAULICS is aanvaard) zal aanleiding geven tot het
recht van VAPO HYDRAULICS een moratoire intrest aan te rekenen van 10 % per jaar, alsook tot
het aanrekenen van een schadebeding van 10 % op de factuurprijs. De intresten worden
aangerekend op de vervallen hoofdsommen + intresten.
VAPO HYDRAULICS dient hiervoor geen ingebrekestelling te sturen. Het toesturen of afgeven
van de factuur geldt als ingebrekestelling.
VAPO HYDRAULICS kan voormelde tarieven aanpassen ngl. de heersende rechtspraak in België
of het buitenland.
Alle transport-verpakkings-en frankeringskosten en eventuele andere kosten, lasten of taksen
of heffingen mbt de bestelling, uitvoering en/of levering vallen lastens de klant en worden ook
doorgerekend, ook al is daarvan geen sprake op de bestelbon.
De niet betaling van één factuur geldt als mogelijkheid voor VAPO HYDRAULICS alle andere
facturen die eventueel nog niet zouden zijn vervallen onmiddellijk op te vorderen.
Zij zal bovendien de mogelijkheid hebben alle lopende contracten of uitvoeringen onmiddellijk
te verbreken met de facturatie van hetgeen is uitgevoerd en/of geleverd, alsook 35 % op de
overeengekomen som ter schadevergoeding bij wijze van schadevergoeding.
Ingeval van niet betaling aanvaardt de klant dat VAPO HYRAULICS een retentierecht mag
uitoefenen, zonder verdere verwittiging , op de goederen eigendom van de klant die zich
zouden bevinden bij VAPO HYDRAULICS of op andere werven.
Als VAPO HYDRAULICS aldus goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd
die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten en openstaande bedragen,
hetzij nog te factureren of aan te rekenen prijzen en kosten, onverschillig of deze goederen
betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever.
Dit geldt evenzeer bij onvermogen of faillissement van de opdrachtgever.
2.d. Prijsherzieningen zijn altijd mogelijk indien VAPO HYDRAULICS kan bewijzen dat de prijs
van haar leveranciers, kostenstructuur en grondstoffen met meer dan 10 % gestegen zijn tov de
datum van het afsluiten van de overeenkomst met de klant.
Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke
intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden
doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale
lasten.
Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een
langere periode dan twee maanden, tussentijds in rekening gebracht.
De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van
elk nieuw jaar aan te passen.

4. Alle risico’s vallen lastens de klant. VAPO HYDRAULICS neemt geen enkele
verantwoordelijkheid op haar. De risico’s gaan over op de klant af magazijn verkoper of
leverancier.
De levering gebeurt volgens het schema opgesteld door VAPO HYDRAULICS. Laattijdige levering
zal nooit recht geven op enige schadevergoeding tvv de klant. In ieder geval kan VAPO
HYDRAULICS nooit aansprakelijk worden gesteld indien overmacht zich voordoet, bijvoorbeeld
en dit niet limitatief :
-vertraging door staking allerhande, zoals vervoersmaatschappij, luchtvaartmaatschappijen e.a,
-vertraging door rellen en oorlog,opstanden allerhande,
-vertraging door natuurrampen.
5. Klachten dienen binnen de 14 kalenderdagen via een aangetekende brief getuit te worden.
Deze termijn loopt vanaf de levering der goederen.
Laattijdige klachten worden niet aanvaard. Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts
mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft beof verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
VAPO HYDRAULICS levert de garantie zoals op een bijgaand document is vermeld. Dit document
kan aangevraagd worden. De klant verklaart voldoende en tijdig kennis te hebben genomen van
dit document en verklaart geen verdere uitleg te moeten krijgen.
In ieder geval strekt de garantie die VAPO HYDRAULICS levert nooit verder dan de bedragen
voor dewelke VAPO HYDRAULICS verzekerd is. De schadevergoeding die zij aldus moet betalen
zal nooit hoger kunnen zijn dan deze bedragen. Op verzoek van de klant kunnen de risico’s en
de dekking van de verzekeringsmaatschappij tvv VAPO HYDRAULICS bezorgd worden via
eenvoudige mail of fax.
Eventuele lastens VAPO HYDRAULICS op tegensprekelijke wijze vastgestelde en bewezen
schadegevallen,gebreken of fouten in hoofde van VAPO HYDRAULICS zullen aldus aanleiding
kunnen geven tot de betaling van een schadevergoeding doch enkel in die mate en voor het
bedrag waarvoor de verzekeraar van VAPO HYDRAULICS tussenkomst verleent en effectief
uitbetaalt.
Bovendien zal dit enkel de rechtstreekse schade zijn. VAPO HYDRAULICS is nooit
verantwoordelijk voor onrechtstreekse of afgeleide schade.
Tenslotte zal de tussenkomst van VAPO HYDRAULICS nooit verder reiken dan de
fabrieksgarantie die zijzelf krijgt van haar leveranciers.
De garantie is nooit verworven door de klant en VAPO HYDRAULICS is nooit verantwoordelijk
als blijkt dat er gebreken of schaden ontstaan door
-normale slijtage,
-vervuiling,
-geen of gebrekkig periodiek onderhoud,
-manipulatie door derden, vreemd aan de overeenkomst.
VAPO HYDRAULICS levert enkel garantie of neemt enkel haar verantwoordelijkheid aan bij
bewezen fout of nalatigheid, indien aan de door haar geleverde componenten en/of systemen
door niemand anders is gewerkt of verwerkt.
Aldus mits de klant kan bewijzen dat derden geen enkele handeling hebben getroffen om deze
componenten of grondstoffen of concepten te bewerken en /of te manipuleren.
6. Betaalde voorschotten worden als definitief verworven door VAPO HYDRAULICS aanzien en
zullen nooit worden gerestitueerd, dit ter vergoeding van mogelijke verliezen die VAPO
HYDRAULICS lijdt. Deze voorschotten worden als een gedeeltelijke forfaitaire schadevergoeding
aanzien naast de mogelijkheid voor VAPO HYDRAULICS alle andere schade in te vorderen of
deze zoals hieronder bepaald.
7. Bij procedure zullen ENKEL de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en meer bepaald deze van
het arrondissement IEPER.
Afwijkingen worden niet toegestaan. Indien documenten naast het Nederlands ook in een
andere taal worden opgemaakt blijft enkel de Nederlandstalige tekst rechtsgeldig. Aan
vertalingen kunnen aldus geen rechtsgevolgen gegeven worden.
VAPO HYDRAULICS aanvaardt geen arbitrage tenzij uitdrukkelijk in een afzonderlijke
overeenkomst dat wordt overeengekomen.
Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar VAPO HYDRAULICS haar
maatschappelijke zetel heeft.
Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
………………….’

2.e. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan
VAPO HYDRAULICS alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs
gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden alsook een
schadevergoeding van 35 % van de overeengekomen prijs.
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