ALGEMENE VOORWAARDEN (januari 2011)
Tussen BOSCH REXROTH SA/NV, Henri Genessestraat 1, 1070 Brussel, België, ingeschreven in de KBO onder nummer
0411.661.268 (hierna “Bosch Rexroth”) en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst voor
Goederen of Diensten bij Bosch Rexroth (hierna de “Klant”). Bosch Rexroth en de Klant worden hierna gezamenlijk genoemd
“de Partijen”.
1.

– DEFINITIES, INFORMATIE & WAARBORGEN

1.1. - In deze Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden”), hebben de volgende begrippen de volgende betekenissen:
- “Contract” betekent elke geschreven of mondelinge overeenkomst tussen Bosch Rexroth en de Klant voor de verkoop van
Goederen of het leveren van Diensten. Een Contract komt slechts tot stand nadat Bosch Rexroth zonder enig voorbehoud
een bestelling heeft aanvaard;
- “Goederen” betekent de goederen of onderdelen van goederen die als gevolg van het Contract door Bosch Rexroth aan de
Klant geleverd moeten worden; Goederen bestaan uit hardware en/of software en/of technologie en/of overeenkomstige
documenten;
- “Diensten” betekent de diensten die als gevolg van het Contract door Bosch Rexroth aan de Klant verleend moeten worden,
zoals engineering, onderhoud en diensten na verkoop.
1.2. - Alle informatie met betrekking tot de Goederen, hun gebruik en hun prestaties die door Bosch Rexroth mondeling of
schriftelijk gegeven wordt, is gegeven te goeder trouw maar kan niet aanzien worden als een waarborg ten opzichte van de
Klant met betrekking tot het gebruik en de prestaties van de verkochte Goederen, welke kunnen afhangen van factoren eigen
aan de Klant. Verkopen worden door Bosch Rexroth gerealiseerd in de veronderstelling dat de Klant op voorhand de
geschiktheid van de Goederen voor de bedoelde behoeften gecontroleerd heeft. Geen enkele informatie met betrekking tot de
Goederen of de Diensten kan beschouwd worden als een waarborg, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en
ondertekend voor rekening van Bosch Rexroth door een daartoe bevoegde persoon.
2.

– ALGEMEEN

Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van het Contract en geven alle rechten en plichten van Bosch Rexroth en de Klant
weer met betrekking tot het Contract, voorzover deze niet uitdrukkelijk behandeld worden in het Contract. Specifieke
voorwaarden in het Contract die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden, zullen altijd voorrang hebben boven deze
Voorwaarden.
3.

– AANVAARDING EN TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1. – Iedere bestelling van Goederen of Diensten door de Klant zal verondersteld worden een bestelling te zijn om Goederen te
kopen of Diensten te bekomen die onderworpen is aan deze Voorwaarden, zonder enig voorbehoud. Elk Contract zal
derhalve geacht worden onder deze Voorwaarden afgesloten te zijn, met uitsluiting van alle andere bepalingen
waarmee Bosch Rexroth niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan (met inbegrip van alle tegenstrijdige,
complementaire of aanvullende voorwaarden waarvan de Klant zou kunnen beweren dat ze toepassing vinden op basis van
bestellings-bonnen, bevestiging van een bestelling, bestek, algemene voorwaarden of een ander document).
3.2. – Wijzigingen of aanvullingen van deze Voorwaarden zullen slechts in werking treden mits dit uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen wordt en voor rekening van Bosch Rexroth ondertekend wordt door een daartoe bevoegde persoon. Bosch
Rexroth zal het recht hebben om deze Voorwaarden op elk moment aan te passen en zal er zorg voor dragen dat de Klant, op
een manier gekozen door Bosch Rexroth, hiervan voldoende ingelicht is, tenminste een maand voordat de aanpassingen in
werking treden.
4.

– SLUITING VAN HET CONTRACT

4.1. – Een bestelling geplaatst door de Klant zal slechts geacht worden aanvaard te zijn door Bosch Rexroth en een Contract
zal slechts geacht worden gesloten te zijn: (i) wanneer Bosch Rextroth een schriftelijke bevestiging van de bestelling uitgeeft
waarbij Bosch Rexroth zonder enig voorbehoud de bestelling van de Klant aanvaardt en de toepasselijke prijs, wijze van
betaling en leveringsvoorwaarden weergeeft of - indien dit eerder gebeurt - wanneer Bosch Rexroth de Goederen of Diensten
levert bij de Klant; en (ii) wanneer, in elk geval, de Klant uitdrukkelijk of impliciet aanvaard heeft dat alle huidige of toekomstige
relaties met Bosch Rexroth op exclusieve wijze geregeld worden door het Contract en deze Voorwaarden.
4.2. - De Klant dient er zorg voor te dragen dat alle bepalingen van zijn bestelling en alle toepasselijke bestekken en
specificaties volledig en correct zijn.
5.

– PRIJS

5.1.- De prijzen die door Bosch Rexroth vermeld worden zijn geldig gedurende één (1) maand, tenzij schriftelijk anders bepaald
wordt. De prijzen zijn slechts definitief bindend op het ogenblik dat Bosch Rexroth schriftelijk de bestelling van de Klant
bevestigt. Indien echter de leveringsdatum van Goederen of Diensten de datum van de schriftelijke bevestiging van de
bestelling met 90 dagen overschrijdt, kunnen de prijzen door Bosch Rexroth herzien worden op de volgende basis: (i) variaties
in materiaalkosten, lonen of sociale lasten; en (ii) wijzigingen in de koers van de munteenheid van het land waaruit de Goederen
of Diensten afkomstig zijn of wijzigingen in de douanetarieven of in belastingen.
5.2. – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Bosch Rexroth, zijn de prijzen voor Goederen gebaseerd op een levering
op de zetel van Bosch Rexroth.

5.3. – De prijzen zijn exclusief Belasting op de Toegevoegde Waarde en gelijkaardige belastingen die buiten België kunnen
rijzen in verband met de uitvoering van het Contract.
6.

- BETALING & FACTURERING

6.1. – Tenzij anders overeengekomen door Bosch Rexroth, zal elke betaling gebeuren binnen 30 dagen te rekenen vanaf de
factuurdatum, zonder dat er enige aftrek mogelijk is, ongeacht of dit op basis van een schuldvergelijking, een schuldvordering
tegen Bosch Rexroth, een korting of op welke andere wijze dan ook gebeurt, tenzij Bosch Rexroth voorafgaand schriftelijk
akkoord is gegaan met deze aftrek. Bankkosten zullen gedragen worden door de Klant.
6.2. – Indien de Klant in gebreke blijft een bedrag te betalen dat verschuldigd is ingevolge het Contract, zullen alle facturen
uitgaande van Bosch Rexroth en aan Bosch Rexroth te betalen bedragen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden.
6.3. – Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldatum zal van rechtswege, zonder aanmaning en zonder ingebrekestelling
interest opbrengen tegen een maandelijkse interestvoet van 1%, berekend per dag tot volledige betaling is gebeurd. Dit bedrag
zal vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het niet-betaalde bedrag - met een minimum van
100 Euro – als dekking van administratieve kosten. De Klant zal Bosch Rexroth ook integraal schadeloos stellen voor juridische
kosten (met inbegrip van advocatenkosten) veroorzaakt door de invordering van bedragen verschuldigd door de Klant. Zonder
afbreuk te doen aan enige rechten of vergoedingen van Bosch Rexroth, zal deze laatste het recht hebben om verdere
leveringen van Goederen of verrichtingen van Diensten te annuleren indien de Klant in gebreke blijft om een verschuldigde
betaling te verrichten.
7. – LEVERING VAN GOEDEREN & VERRICHTING VAN DIENSTEN
7.1. – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Bosch Rexroth, zal elke levering van Goederen plaats vinden op de zetel
van Bosch Rexroth (“Leveringsplaats”) en zal de verrichting van Diensten (behalve van engineering diensten) plaatsvinden op
de zetel van de Klant.
7.2. – Alle data die door Bosch Rexroth vermeld worden voor de levering van Goederen of de verrichting van Diensten gelden
slechts ter indicatieve titel. Indien het Contract in een betaling op afbetaling voorziet en deze gebeurt niet tijdig, zal Bosch
Rexroth het recht hebben om de levering van Goederen of de verrichting van Diensten met evenveel dagen als het aantal
dagen van de betalingsachterstand uit te stellen of op te schorten.
7.3. - Bosch Rexroth behoudt zich het recht voor om de Goederen in verschillende stappen te leveren of, indien de levering niet
gebeurt op de zetel van Bosch Rexroth, in verschillende verzendingen. Bosch Rexroth behoudt zich eveneens het recht voor
elke van deze leveringen apart te factureren tegen het pro rata tarief voorzien in het Contract.
7.4. – Indien de Klant om welke reden dan ook de levering van de Goederen die klaar zijn om geleverd te worden niet zou
aanvaarden, of indien Bosch Rexroth niet in staat zou zijn de Goederen op tijd te leveren doordat de Klant niet de passende
instructies, documenten, licenties of goedkeuringen heeft meegedeeld (of door welke andere reden dan ook waarvoor de Klant
verantwoordelijk is): (a) zullen de Goederen geacht worden geleverd te zijn; (b) zal het risico verbonden aan deze Goederen
naar de Klant overgaan vanaf het ogenblik dat ze klaar waren om geleverd te worden of vanaf het ogenblik dat ze hadden
kunnen geleverd worden indien de Klant de passende documenten had geleverd; en (c) zal Bosch Rexroth de Goederen mogen
opslaan tot hun levering, met dien verstande dat alle kosten in dit verband exclusief ten laste van de Klant zullen zijn (met
inbegrip van, zonder limitatief te zijn, kosten van bewaring en verzekering).
7.5. – Elke aansprakelijkheid van Bosch Rexroth voor niet-levering van Goederen is uitdrukkelijk beperkt, naar keuze van Bosch
Rexroth, ofwel tot het vervangen van de Goederen binnen een redelijke termijn ofwel tot het uitgeven van een kredietnota aan
het pro rata tarief voorzien in het Contract, die in vermindering komt van de factuur die voor deze Goederen uitgegeven wordt.
8. – EIGENDOM EN RISICO (VERKOOP VAN GOEDEREN)
8.1. – De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Bosch Rexroth de eigendom van de Goederen behoudt tot volledige betaling
van deze Goederen. De Goederen zullen onder het risico van de Klant vallen vanaf hun Levering op de Leveringsplaats. Tenzij
schriftelijk anders bepaald is door Bosch Rexroth, zal elk vervoer van Goederen op kosten en op risico van de Klant gebeuren,
ongeacht de wijze van vervoer en de betalingsvoorwaarden. Alle klachten wegens verlies of schade opgelopen tijdens het
vervoer, het laden of het lossen zullen slechts tegen de vervoerder kunnen uitgebracht worden en niet tegen Bosch Rexroth.
8.2. – Zolang de eigendom van de Goederen niet is overgegaan naar de Klant, (a) moet de Klant de Goederen op een fiduciaire
basis houden voor rekening van Bosch Rexroth; (b) mag de Klant de verpakking van de Goederen niet vernietigen, noch
identificeringsmerken op de verpakking van de Goederen of op de Goederen zelf vernietigen, uitwissen of verdoezelen; (c)
moet de Klant de Goederen in perfecte staat in stand houden en verzekeren "tegen alle risico’s" in naam en voor rekening van
Bosch Rexroth en voor hun volle prijs, en tot voldoening van Bosch Rexroth. De Klant zal op eerste verzoek van Bosch Rexroth
de verzekeringspolis aan Bosch Rexroth voorleggen; en (d) moet de Klant elke uitkering die hij op basis van deze verzekering
voor rekening van Bosch Rexroth ontvangt bijhouden en deze niet vermengen met andere gelden, noch deze storten op een
bankrekening met een negatief saldo.
8.3. - Bosch Rexroth zal gerechtigd zijn op betaling van de Goederen, zelfs in afwezigheid van overgang van eigendom naar de
Klant.
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8.4. - De Klant verleent aan Bosch Rexroth en aan haar agenten en werknemers een onherroepbare toelating om op elk
ogenblik alle locaties te betreden waar de Goederen zich bevinden of zich zouden kunnen bevinden, met het doel ze te
inspecteren, of, indien de Klant zijn of haar bezitrecht zou verloren hebben, om de Goederen te recupereren.
9. – TECHNISCHE TESTEN & ADVIES
9.1. - Alle Goederen gefabriceerd door Bosch Rexroth zijn getest in de fabrieken van Bosch Rexroth in overeenstemming met
haar technische specificaties. Elke bijkomende test die door de Klant verlangd wordt zal gefactureerd worden bovenop de prijs
overeengekomen in het Contract.
9.2. - Bosch Rexroth neemt geen enkele aansprakelijkheid op voor het technische advies dat Bosch Rexroth zou geven, noch
voor resultaten die volgen uit een door Bosch Rexroth gegeven technisch advies. Elk technisch advies wordt door Bosch
Rexroth gegeven en door de Klant aanvaard op risico van de Klant. De Klant is gehouden om zelf testen te verrichten en
verificaties te doen alvorens een technisch advies toe te passen.
10. - WAARBORG (VERKOOP VAN GOEDEREN)
10.1. - Bosch Rexroth waarborgt dat de Goederen vrij zijn van productiegebreken en overeenstemmen met haar technische
specificaties.
10.2. - De Klant wordt geacht de Goederen onderzocht, goedgekeurd en definitief aanvaard te hebben bij de levering. De Klant
doet afstand en verzaakt aan elk recht om een substantiële fout in te roepen in verband met (i) de overeenstemming tussen de
ontvangen Goederen en de bestelde Goederen of (ii) het gebruik dat de Klant van de Goederen wil maken. Daardoor wordt de
waarborg automatisch beperkt tot verborgen gebreken, in overeenstemming met artikel 1641 van het Belgisch Burgerlijk
Wetboek.
10.3. - Bosch Rexroth sluit elke expliciete of impliciete waarborg of verantwoordelijkheid, van welke aard ook, uit met betrekking
tot het specifieke gebruik dat de Klant van de verkochte Goederen wil maken, ongeacht de Goederen apart gebruikt worden of
in combinatie met andere producten.
10.4. – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vervalt de waarborg nadat de Goederen gedurende 1.200 uren gebruikt zijn
geweest, met een maximum van zes (6) maanden na levering. De waarborg is beperkt tot de kostenloze vervanging van de
defecte onderdelen. Alle vervangen onderdelen zullen eigendom zijn van Bosch Rexroth.
10.5. – De waarborg zal niet gelden in de volgende gevallen:
a) De Goederen zijn gewijzigd, zijn verkeerd geïnstalleerd of zijn niet in overeenstemming met de technische specificaties van
Bosch Rexroth of met een normaal gebruik in gebruik genomen;
b) Het defect is te wijten aan de nalatigheid van de Klant;
c) indien de Goederen, in overeenstemming met de specificaties van de Klant, geïnstalleerd zijn door Bosch Rexroth of door
iemand anders, samen met ander materiaal dat niet door Bosch Rexroth gemaakt werd, is dat materiaal niet gedekt door de
waarborg van Bosch Rexroth.
10.6. - In geen enkel geval zal Bosch Rexroth gehouden zijn de Klant schadeloos te stellen voor herstellingswerken of
vervangingswerken verricht door de Klant of door een derde zonder dat de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming
van Bosch Rexroth bekomen werd.
11. – KLACHTEN
11.1. - Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 10.2, moet elke klacht wegens verlies of schade opgelopen tijdens
het vervoer van de Goederen geformuleerd worden op de datum van de levering of, indien de Goederen verpakt zijn, binnen
drie (3) dagen na ontvangst door de Klant van de Goederen.
11.2. - Alle andere klachten, met name klachten voor beweerde defecte Goederen of beweerde ontoereikende Diensten,
moeten geformuleerd worden binnen tien (10) dagen vanaf de kennisname door de Klant van de feiten waarop de klacht
gebaseerd is, maar – wat Diensten betreft – in elk geval ten laatste dertig (30) dagen na de levering van de Diensten aan de
Klant.
11.3. – Elke klacht dient schriftelijk geformuleerd te worden en door Bosch Rexroth ontvangen te worden binnen de
tijdsperiodes zoals hierboven beschreven. Bij gebreke hieraan te voldoen zal de Klant geacht worden aan het voorwerp van de
klacht verzaakt te hebben en zal de Klant niet het recht hebben deze klacht uit te brengen.
11.4. – Elke tussenkomst, van welke aard ook, uitgevoerd door de Klant of door een derde op de Goederen, ontneemt de Klant
het recht om een klacht te formuleren of deze Goederen naar Bosch Rexroth terug te sturen, tenzij er voldoende bewijs is voor
Bosch Rexroth van de aanwezigheid van een verborgen gebrek dat niet achterhaalbaar was vóór de tussenkomst, en op
voorwaarde dat zulk bewijs geleverd wordt binnen tien (10) dagen nadat zulk gebrek zichtbaar wordt.
12. – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Zonder afbreuk te doen aan artikel 10, leggen de volgende bepalingen het kader en de maximale financiële aansprakelijkheid
van Bosch Rexroth tegenover de Klant vast (met inbegrip van de aansprakelijkheid voor handelingen of verzuim van
werknemers, agenten en onderaannemers van Bosch Rexroth) met betrekking tot elke schending van het Contract (met
inbegrip van deze Voorwaarden) en voor elke informatie, verklaring, fout, verzuim of nalatigheid in verband met het Contract.
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DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP DE VOLGENDE BEPALINGEN:
(a) de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Bosch Rexroth (inbegrepen elke aansprakelijkheid ingevolge
nalatigheid, fout, verkeerde informatie, misdrijf en / of een schending van de wet), die eventueel zou kunnen rijzen in verband
met het Contract, zal in elk geval beperkt zijn tot de vervanging van de betreffende Goederen of de terugbetaling van de
aankoopprijs; en
(b) Bosch Rexroth zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de Klant of een derde voor indirecte schade die deze zou kunnen
lijden in het kader van het Contract of in verband met het Contract. Het begrip indirecte schade houdt ondermeer in elke
gederfde winst, commercieel verlies, schade van reputatie, elke kosten, enz, en dit ongeacht de oorzaak van de schade; en
(c) De aansprakelijkheid van Bosch Rexroth voor de kosten opgelopen door de Klant in verband met een vordering tegen haar
zal beperkt zijn tot het wettelijke minimum. Indien er geen dwingende wettelijke bepaling is die een dergelijk wettelijk minimum
voor een bepaalde kostencategorie voorziet, zal Bosch Rexroth geen enkele aansprakelijkheid dragen voor deze kosten.
13. – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen, zal Bosch Rexroth geen enkel intellectueel eigendomsrecht
toekennen of in licentie geven aan de Klant. Bosch Rexroth blijft steeds de exclusieve houder van alle intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen.
14. – VERTROUWELIJKHEID
14.1. - Alle voorafgaande tekeningen of plannen en alle andere technische of commerciële informatie die door Bosch Rexroth
aan de Klant verstrekt worden, zijn vertrouwelijk en mogen niet kenbaar gemaakt worden aan derde partijen. De
confidentialiteitsplichten van de Klant zullen ten volle van kracht blijven en toepassing blijven vinden gedurende vijf (5) jaar na
de laatste verstrekking van om het even welke vertrouwelijke informatie door Bosch Rexroth aan de Klant.
14.2. – De confidentialiteitsplichten van de Klant zullen niet aangetast worden door de beëindiging van het Contract, wat ook de
reden van de beëindiging mag zijn.
15. – ANNULERING VAN BESTELLINGEN
Voor elke annulering van een bestelling door de Klant is de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bosch Rexroth vereist.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 17 en behoudens schriftelijk akkoord van Bosch Rexroth over andersluidende bepalingen,
zal de Klant, indien deze een door Bosch Rexroth reeds aanvaarde bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, aan Bosch
Rexroth een forfaitaire vergoeding moeten betalen voor de kosten door Bosch Rexroth gedragen in het kader van deze
bestelling en voor het geleden verlies als gevolg van deze annulering. Deze forfaitaire vergoeding zal gelijk zijn aan 40% van
de prijs van de totale bestelling, zonder afbreuk te doen aan het recht van Bosch Rexroth om vergoeding voor de totale schade
te bekomen. De toepassing van dit artikel is niet afhankelijk van een voorafgaande ingebrekestelling.
16. – BEËINDIGING VAN HET CONTRACT
Bosch Rexroth behoudt zich het recht voor het Contract te beëindigen zonder ingebrekestelling of voorafgaande machtiging van
een rechtbank en zonder betaling van om het even welke vergoeding of boete aan de Klant in de volgende gevallen:
a) betaling niet ontvangen op vervaltermijn; ernstige schending van het Contract of bedrog, of
b) in geval van elke andere schending van het Contract, die niet door de Klant hersteld wordt binnen 30 dagen vanaf de
verzending van een ingebrekestelling met bevel de schending te herstellen, of
c) in geval van faillissement, van een (formele of informele) bijéénroeping van de schuldeisers van de Klant, van (vrijwillige of
onvrijwillige) vereffening van de Klant, in geval een beschikking genomen wordt of een aanvraag voor een rechter wordt
gebracht teneinde de vereffening van de Klant te bekomen of de benoeming van een voorlopige bewindvoerder of de start van
een procedure in verband met het faillissement of het eventuele faillissement van de Klant.
Elke afbetaling door de Klant kan door Bosch Rexroth achtergehouden worden ten titel van schadevergoeding.
17. - OVERMACHT
17.1. - Bosch Rexroth mag de datum waarop de Goederen geleverd worden of waarop de Diensten verstrekt worden uitstellen,
de levering van Goederen of de verstrekking van Diensten onderbreken, het Contract annuleren of het volume of de
hoeveelheid van de bestelde Goederen verminderen indien haar activiteiten, door omstandigheden die redelijkerwijze buiten
haar controle liggen, verhinderd of vertraagd zouden worden. Dergelijke omstandigheden behelzen ondermeer, zonder
exhaustief te zijn, natuurcatastrofe, overheidsdaden, oorlog, noodtoestand of vereisten van de nationale defensie, oproer,
burgerlijke opstand, brand, explosie, overstroming, epidemie, ongeval, disfunctioneren van machines of toestellen, staking, lockout of elk ander sociaal conflict (al dan niet betrekking hebbend op het personeel van één van de partijen), belemmering of
vertraging inzake vervoer of voorrading van passende grondstoffen (waaronder brandstof en energie), een forse stijging van de
prijs van dergelijke grondstoffen of een tekortkoming of laattijdige uitvoering door een derde partij van haar verplichtingen.
Indien het voorval in kwestie zich gedurence meer dan zes maanden voortdoet, zal de Klant het recht hebben om een einde te
stellen aan het Contract middels schriftelijke kennisgeving t.o.v. Bosch Rexroth.
17.2. – Van zodra één van de Partijen kennis krijgt dat een dergelijk voorval of dat er een dreigend gevaar is dat een dergelijk
voorval zich voordoet, zal deze Partij de andere Partij daarvan dienen in te lichten en alle redelijke stappen ondernemen om de
schadelijke gevolgen ervan te beperken.

18. – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
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18.1. - Deze Voorwaarden en ieder Contract voor het leveren van Goederen of Diensten zullen geregeld en geïnterpreteerd
worden naar Belgisch recht.
18.2. – Partijen komen overeen dat de rechtbanken van Brussel, België, bevoegd zijn om alle geschillen in verband met deze
Voorwaarden en/of elk Contract te beslechten. Partijen onderwerpen zich op onherroepelijke wijze aan de bevoegdheid van
deze rechtbanken. Geen enkele bepaling van deze Voorwaarden zal nochtans afbreuk doen aan het recht van Bosch Rexroth
om een procedure te voeren tegen de Klant voor elk ander bevoegde rechtbank, ongeacht of deze procedure al dan niet parallel
met één of meerdere andere procedures wordt ingesteld.
19. – EXPORT
Zoals beschreven in Voorwaarde 7.1 zal elke levering van Goederen plaatsvinden op de zetel van Bosch Rexroth in België (de
‘Leveringsplaats’).
Als de klant beslist Goederen buiten België te vervoeren, is hij als enige verantwoordelijk voor de strikte naleving van de
toepasselijke wetten, reglementeringen en administratieve voorwaarden op Belgisch niveau (gewestelijk en/of nationaal) en/of
op het niveau van de Europese Unie en/of op het niveau van andere Internationale Instellingen die van toepassing kunnen zijn
op hun vervoer binnen – of hun uitvoer buiten – de douanegrenzen van de Europese Gemeenschap.
Overtredingen of pogingen tot overtreding van deze wetten en reglementeringen kunnen strafrechtelijke gevolgen hebben,
waaronder zware boetes en gevangenisstraffen. Onder “poging tot overtreding” wordt onder meer verstaan: levering, vervoer of
bezit van goederen die onderworpen zijn aan vergunningen, met de bedoeling deze goederen illegaal te vervoeren of
exporteren.
Bijgevolg zal de Klant, naast het naleven van andere verplichtingen, erop toezien dat hij alle noodzakelijke vergunningen heeft
verkregen en dat hij alle embargomaatregelen nauwgezet naleeft die werden opgelegd door de bevoegde Belgische autoriteiten
of door een internationale organisatie waarvan België een lidstaat is.
Als de Klant wil weten of het leveren van Goederen aan een bepaalde markt aan vergunningen of andere beperkingen
onderworpen is, zal hij in twijfelgevallen eerst advies vragen aan of een uitspraak verkrijgen van de bevoegde Belgische
autoriteiten.
Op alle bestelformulieren voor Goederen moet het beoogde gebruik, het verwachte bestemmingsland en de uiteindelijke koper
of gebruiker worden vermeld. Ook moet worden vermeld of er in de nabije toekomst een vergunning of gelijk welke andere vorm
van goedkeuring of kennisgeving noodzakelijk zal zijn.
De klant zal alle redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het beoogde gebruik, het verwachte bestemmingsland of de
uiteindelijke aankoper of gebruiker nadien wijzigt op een manier die kan leiden tot het omzeilen van geldende uitvoerverboden,
vergunningsvereisten of andere vormen van goedkeuring of kennisgeving.
De klant moet zich er ook van bewust zijn dat de uitvoer uit België van producten die meer dan een bepaald percentage
(doorgaans 10 procent) aan Amerikaanse onderdelen of componenten bevatten, onderworpen kunnen zijn aan een vergunning
van een of meer officiële VS-instanties, afhankelijk van de bestemming van het betrokken product.
Vertragingen toe te schrijven aan de toepassing van export controles en/of de procedures voor de aanvraag van exportvergunningen leiden automatisch tot een verlenging van de overeengekomen leveringstermijnen. In het geval de nodige
vergunningen niet worden verleend, worden de betroffen onderdelen van het contract als nietig beschouwd.
20. – VARIA
20.1. – Indien een bevoegde rechtbank of administratieve overheid de onwettigheid of de nietigheid van een bepaling van deze
Voorwaarden of van het Contract zou uitspreken, of ze niet uitvoerbaar zou verklaren, geheel of gedeeltelijk, zal het zonder
invloed blijven op de geldigheid van de overblijvende bepalingen of delen van bepalingen, die als volledig onafhankelijk van de
aangevochte bepaling of deel van bepaling zullen dienen beschouwd te worden, en zal het de nietigheid of de niet-uitvoering
van laatstgenoemden niet tot gevolg kunnen hebben.
20.2. – Indien Bosch Rexroth een bepaling van deze Voorwaarden of van het Contract niet, of slechts gedeeltelijk, of laattijdig
afdwingt, zal dit niet kunnen beschouwd worden als een verzaking aan om het welk van haar rechten onder deze Voorwaarden
en/of onder het Contract.
20.3. – Een verzaking door Bosch Rexroth aan het inroepen van om het even welke wanprestatie onder of schending van deze
Voorwaarden of het Contract, zal niet kunnen beschouwd worden als zijnde een verzaking aan het inroepen van om het even
welke daaropvolgende wanprestatie of schending en zal nooit enige invloed kunnen hebben op de andere bepalingen van deze
Voorwaarden en/of het Contract.
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