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ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
TECHNIGROUP NV

1.1. Behoudens schriftelijke afwijkingen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of

• Zonder schriftelijke toestemming van TECHNIGROUP NV door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

opdrachten en/of diensten van TECHNIGROUP NV (BE 0418.095.932). Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene

• de klant niet aan zijn verplichtingen jegens TECHNIGROUP NV (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

voorwaarden van de klant.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

1.2. Bij online bestellingen zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. Door een

9.1. TECHNIGROUP NV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, indien TECHNIGROUP NV is uitgegaan van door de klant

bestelling te voltooien bevestigt de klant dat hij onderhavige voorwaarden heeft aanvaard.

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

1.3. Eventuele aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en

9.2. TECHNIGROUP NV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar

gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

verbintenis(sen) jegens de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TECHNIGROUP NV of leidinggevende

1.4. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige

ondergeschikten.

bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het

9.3. De wederpartij is gehouden om zelf de geleverde zaken op juiste toepasbaarheid voor het door hem beoogde doel te

door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

onderzoeken. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op

ARTIKEL 2 – OFFERTES

het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsvoorstellen zijn geheel vrijblijvend en binden TECHNIGROUP NV niet, tenzij uitdrukkelijk

door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

schriftelijk anders vermeld.

9.4. TECHNIGROUP NV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste verwerking van de geleverde zaken of niet

2.2. Iedere offerte is specifiek en geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

toepasbaarheid van het geleverde product en/of dienst.

2.3. TECHNIGROUP NV heeft steeds het recht te allen tijde te beslissen dat zij de opdracht niet kan leveren en/of installeren en zulks

9.5. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de

zonder dat zij hiervoor een reden dient op te geven en zulks tot op datum van de effectieve eigenlijke contractsluiting.

geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met hetgeen overeengekomen werd. TECHNIGROUP NV staat

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMSTEN

niet in voor de zichtbare gebreken, dewelke de koper zelf heeft kunnen waarnemen.

3.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat TECHNIGROUP NV een aanvaarde offerte/bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

9.6. TECHNIGROUP NV staat in voor de verborgen gebreken dewelke door de koper ter kennis van TECHNIGROUP NV worden

Een begin van uitvoering van de opdracht door TECHNIGROUP NV geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. De

gebracht ten laatste 8 dagen na de kennisname ervan.

inhoud van deze overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van TECHNIGROUP NV en deze algemene

Hoe dan ook is TECHNIGROUP NV niet aansprakelijk voor verborgen gebreken indien deze zich buiten de waarborgperiode van de

voorwaarden.

fabrikant met een maximum van 12 maanden, levering of montage zouden voordoen.

3.2. Indien, nadat de overeenkomst gesloten is, de klant gedurende de uitvoering bijkomende wensen heeft die niet in de

Indien het verborgen gebrek zich aldus voordoet tijdens de waarborgperiode van de fabrikant met een maximum van 12 maanden

overeenkomst zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden afzonderlijk gefactureerd. De klant krijgt een

en op voorwaarde dat de klant de verkoper overeenkomstig artikel 8.5. van deze algemene voorwaarden in kennis stelt van het

prijsopgave van de te verwachten kosten. Evenzo zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst opgedoken onvoorziene

gebrek, dan bestaat de waarborg die TECHNIGROUP NV verleent aan de klant uit de teruggave van de prijs die zij voor de materialen

problemen dewelke bijkomende kosten veroorzaken aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant afziet van het dragen van

ontvangen heeft of vervanging of herstelling.

deze kosten, dan heeft TECHNIGROUP NV het recht de werkzaamheden te beëindigen en dient de klant alle reeds gepresteerde

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

werkzaamheden te betalen.

10.1. Alle door TECHNIGROUP NV geleverde zaken en materialen, al dan niet geïnstalleerd, daaronder eventueel mede begrepen

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van TECHNIGROUP NV totdat de klant alle verplichtingen uit de

4.1. TECHNIGROUP NV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed

overeenkomsten is nagekomen.

vakmanschap uitvoeren. Voor zover noodzakelijk en mits op nadrukkelijke verzoek, zal TECHNIGROUP NV de wederpartij tussentijds

10.2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te

op de hoogte houden van de voortgang.

bezwaren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TECHNIGROUP NV het recht bepaalde

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of

onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

doen gelden, is de klant verplicht TECHNIGROUP NV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TECHNIGROUP NV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan

10.4. In geval van wanbetaling op de vervaldag, kan TECHNIGROUP NV op eerste verzoek en per aangetekende brief de onmiddellijke

de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

teruggave vorderen van de geleverde materialen. Deze teruggave geschiedt op risico en kosten (inclusief transport, personeel,…) van

TECHNIGROUP NV worden verstrekt. Het niet tijdig aanleveren kan extra kosten veroorzaken die ten laste zijn van de klant.

de klant. Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

ARTIKEL 5 – LEVERING EN LEVERTIJD

Het risico blijft eveneens bij de klant wanneer TECHNIGROUP NV de goederen wegens niet-betaling bij de klant komt terughalen en

5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen datum voor uitvoering der werken wordt slechts bij benadering

opnieuw in haar magazijnen onderbrengt. Het is maar wanneer de overeenkomst ontbonden wordt op gerechtelijke wijze of mits

opgegeven en geldt niet als fatale termijn , ook niet indien deze door de klant uitdrukkelijk is aanvaard. Overschrijding van de

akkoord der partijen, dat het risico terug overgaat op TECHNIGROUP NV. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het

termijn, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst. TECHNIGROUP NV

eigendomsvoorbehoud eigendom van TECHNIGROUP NV zijn gebleven, is TECHNIGROUP NV te allen tijde gerechtigd zich van de

zal in geen enkel geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding bij vertraging van de uitvoering van de levering/plaatsing.

toestand van die zaken te overtuigen. De klant machtigt de TECHNIGROUP NV onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

5.2. De genoemde overeengekomen datum van levering/plaatsing wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd

10.5. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,

met de periode gedurende welke:

ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan

• Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk

TECHNIGROUP NV.

verhinderde omstandigheid, ongeacht of dit TECHNIGROUP NV kan worden toegerekend.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

• Wederpartij jegens TECHNIGROUP NV tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat zij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de

11.1. Indien TECHNIGROUP NV, door overmacht, de overeenkomst niet kan uitvoeren, wordt de uitvoering ervan opgeschort voor de

redenen daarvoor gegrond zijn of niet.

periode van de overmacht en met een maximum van drie (3) maanden. Na deze drie maanden of van zodra de overmacht definitief

ARTIKEL 6 – PRIJZEN EN BETALING

blijkt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen, zonder enig recht op

6.1. Alle prijsopgavenen de prijzen die TECHNIGROUP NV in rekeningbrengt, zijn op het moment van de aanbieding /

schadevergoeding voor de klant.

van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW. Prijsstijgingen na het tot stand komen van de

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie

overeenkomst zijn en blijven voor rekening van de wederpartij. TECHNIGROUP NV heeft het recht om te allen tijde haar prijzen aan

wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de macht van TECHNIGROUP NV waardoor de uitvoering van de overeenkomst

te passen om een stijging van haar eigen kosten te compenseren door o.a. volgende, niet-limitatief, opgesomde gevallen: een

redelijkerwijs niet kan vereist worden, zoals o.m. staking, oproer, oorlog en andere onlusten, blokkades, rampen, gebrek aan

prijsstijging van de grondstoffen, transportkosten, lonen, energie,…

grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, onbeschikbaarheid/schaarste van materialen, extreme

6.2. Al de facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van TECHNIGROUP NV, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Alle kosten door

weersomstandigheden, epidemie, storingen in het bedrijf van TECHNIGROUP NV of bij leveranciers en/of maatregelen van de

TECHNIGROUP NV gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten zijn ten laste van de klant.

overheid, etc.

6.3. De klant kan zich voor de betaling van de facturen niet beroepen op compensatie.

11.3. Voor zover TECHNIGROUP NV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de

6.4. In geval van laattijdige betaling, zal de koper van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

vergoeding verschuldigd zijn begroot op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR, alsook een verwijlintrest die

waarde toekomt, is TECHNIGROUP NV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te

zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij

factureren. De klant is gehouden deze facturatie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

handelstransacties. Bij wanbetaling van een factuur kunnen alle lopende of bijkomende bestellingen en/of de uitvoering van lopende

ARTIKEL 12 – AFWERVING

of bijkomende werken geweigerd worden door TECHNIGROUP NV, zulks onverminderd het recht van TECHNIGROUP NV om het

ontvangst ervan.

12.1 De opdrachtgever verklaart en verbindt zich hierbij noch rechtstreeks noch onrechtstreeks personeel af te werven van de
aannemer en dit gedurende de duur van het aannemingscontract verlengd met 1 jaar. Bij een inbreuk op dit verbod zal de
opdrachtgever, behoudens de schadevergoeding die verschuldigd is voor de niet-naleving van het aannemingscontract, per
overtreding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de aannemer van € 30.000,00, te vermeerderen met een bedrag
van € 300,00 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, en dit onverminderd het recht van de aannemer om in
voorkomend geval een hogere schadevergoeding te eisen en onverminderd enige andere rechtsmiddelen.
ARTIKEL 13 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN EN ANNULERING

13.1. TECHNIGROUP NV blijft eigenaar van alle gebruikte modellen, tekeningen, beelden en materialen die door TECHNIGROUP NV

7.1 Elke wijzigingen van de opdracht in de breedst mogelijke zin en elke annulering dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig

zijn aangebracht of ontwikkeld voor de klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst

mits schriftelijke aanvaarding door TECHNIGROUP NV. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20%

ARTIKEL 14 – WAARBORGEN

verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door TECHNIGROUP NV. Deze vergoeding dekt de

14.1. Indien het vertrouwen van TECHNIGROUP NV in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door laattijdige betaling of

vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in

ARTIKEL 8 – GARANTIE EN KLACHTEN

de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt TECHNIGROUP

8.1. TECHNIGROUP NV garandeert dat voor alle door TECHNIGROUP NV geleverde en door derden gefabriceerde producten de

NV zich het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt TECHNIGROUP

fabrieksgarantie geldt.

NV zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te zeggen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk

8.2. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud en wanneer de

werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel

technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen.

7.1. van deze algemene voorwaarden, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

8.3. Na levering/plaatsing hoort de klant de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren.

ARTIKEL 15 – SCHORSING EN ONTBINDING

8.4. Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering te worden gemeld aan TECHNIGROUP NV.

15.1. Bij niet betaling op de vervaldag of bij niet nakoming van enige contractuele verplichting door de klant, om welke reden ook,

8.5. Klachten over verborgen gebreken worden uitsluitend in behandeling genomen wanneer deze binnen acht (8) dagen na

behoudt TECHNIGROUP NV zich het recht voor om:

voltooiing van de overeenkomst worden gemeld aan TECHNIGROUP NV per aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de

• hetzij éénzijdig de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, en zonder enig recht op

klant geacht het door TECHNIGROUP NV geleverde te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke

schadevergoeding voor de klant, maar onverminderd recht van TECHNIGROUP NV om schadevergoeding te vorderen;

omschrijving van de tekortkoming te bevatten en de gebreken dienen op limitatieve wijze te worden aangegeven, zodat

• hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen

TECHNIGROUP NV in staat is adequaat te reageren.

nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht (8) dagen, éénzijdig te ontbinden lastens de klant, onverminderd het recht van

8.6. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de klant niet van de verplichting de factuur op de

TECHNIGROUP NV om schadevergoeding te vorderen.

vervaldag te betalen.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

8.7. Klachten zijn niet mogelijk indien:

16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TECHNIGROUP NV, inclusief deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het

• De geleverde zaken een of meer onvolkomenheden / afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

Belgische recht van toepassing, en dit voor wat betreft de totstandkoming, geldigheid, interpretatie, uitvoering en gevolgen.

• De schade is veroorzaakt door nalatigheid van de klant of doordat de klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen

16.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de klant en TECHNIGROUP NV gesloten overeenkomst dan wel van

en adviezen van TECHNIGROUP NV;

nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbanken en hun desgevallende

• De geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn

afdelingen van het arrondissement van de zetel van TECHNIGROUP NV.

eigendomsvoorbehoud in te roepen en/ of de ontbinding van de overeenkomst in rechte te vorderen.
6.5. Bij niet tijdige betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande facturen van de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.6. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden moet ingeval van betwisting de factuur, op
straffe van verval, op gemotiveerde wijze geprotesteerd worden per aangetekend schrijven binnen de veertien (14) dagen na

gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

technigroup.be

