
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
1. TOEPASSING 
1.1. Behoudens eventuele andersluidende bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden die uitdrukkelijk vermeld worden in de overeenkomst 
tussen partijen op de leveringsbonnen en/of de factuur, zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de algemene 
of bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Huidige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere toekomstige transactie hoewel 
dit niet uitdrukkelijk werd overeengekomen tussen partijen. 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op verkopen gesloten met toepassing van een Incoterm. In geval van 
verschillende Incoterms, heeft de toepassing van huidige algemene voorwaarden voorrang. 
2. BESTELLINGEN 
2.1. De orders zijn voor HARTING N.V. pas dan bindend na schriftelijke bevestiging. HARTING N.V. is alleen gebonden door 
verbintenissen onderschreven door haar agenten of  vertegenwoordigers voor zover zij schriftelijk door haar werden bekrachtigd. 
2.2. De door HARTING N.V. verstrekte specificaties welke betrekking hebben op de aard van de goederen, hebben slechts een informatieve 
waarde. 
2.3. Indien de koper op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudt HARTING N.V. zich het recht voor hetzij de 
uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten beloop van 30% van de waarde van de bestelling. Zulks doet        
evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van HARTING N.V. om de vergoeding van de  totaliteit van de door haar geleden schade te 
vorderen, indien deze hoger is. 
3. PRIJS 
3.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle prijzen “ex Works” en exclusief verpakking en  B.T.W. 
De prijzen vertegenwoordigen de waarde van de goederen op de dag van het aanbod.  Zij worden uitgedrukt in Euro. 
3.2. De prijzen vermeld in prijslijsten en offertes zijn slechts indicatief en kunnen door HARTING N.V. op elk ogenblik aangepast worden aan 
externe en objectieve omstandigheden, zoals ondermeer collectieve overeenkomsten of wijzigingen in de prijzen van materiaal.  
Een prijswijziging kan eveneens doorgevoerd worden indien de levering niet kan gebeuren binnen de twee maanden na het afsluiten van de 
overeenkomst. 
3.3. Voor de te verzenden bestellingen met een waarde kleiner dan 100 EUR exclusief B.T.W. wordt een forfaitaire administratieve toeslag 
van 25 EUR aangerekend. 
4. BETALINGSVOORWAARDEN 
4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar, zonder korting, binnen de 10 dagen na datum van de 
factuur op de maatschappelijke zetel van HARTING N.V. of op een door haar opgegeven bankrekening.   
4.2. HARTING N.V. is gerechtigd elektronisch te factureren en de koper aanvaardt uitdrukkelijk de elektronische facturatie. Voor zover de 
koper een papieren factuur wenst, zal hij een administratieve kost van 15 € per opdracht dienen te betalen. 
4.3. De betaling met wissels of cheques wordt enkel aanvaard na uitdrukkelijk akkoord van HARTING N.V. Alle kosten daartoe vallen ten 
laste van de koper.  
4.4. Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald werd, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele intrest van 12% 
opleveren op het totaal van de nog  verschuldigde som.  Een gedeelte van een maand wordt hierbij als een gehele maand gerekend. 
Bij gebreke aan betaling van het integrale bedrag van de factuur op de vervaldag, zal de hoofdsom daarenboven van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd worden met een     conventionele vergoeding ten belope van 15% van het resterende gedeelte, zonder dat deze  
vergoeding nochtans lager kan zijn dan 50 EUR. 
4.5. De koper is niet gerechtigd om welke reden ook de betaling van enige som in te houden. 
4.6. Bij wanbetaling is HARTING N.V. ertoe gerechtigd verdere leveringen met betrekking tot    dezelfde of andere overeenkomsten die hem 
binden met dezelfde koper op te schorten of, naar keuze, na schriftelijke ingebrekestelling, de overeenkomst lastens de koper te ontbinden, 
zonder dat zij hiervoor tot enige vergoeding gehouden zal zijn. Zulks met behoud van het recht op betaling van het reeds geleverde, en het 
recht om een eventuele schadevergoeding te vorderen. 
5. LEVERING – VERSCHEPING 
5.1. De levering gebeurt “ex Works”, op risico van de koper en door hem te verzekeren. 
De melding aan de koper dat de goederen klaar zijn om verscheept of vervoerd te worden op een andere wijze of de afhaling door de koper, 
geldt als uitvoering van de leveringsverplichting, ook al wordt overeengekomen dat de levering “vrij van kosten” gebeurt.  
5.2. HARTING N.V. is gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren.  
5.3. Bij vertraging in de verscheping of levering op verzoek of door de fout van de koper, zal deze laatste een bewaringsvergoeding 
verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand. Het risico van de bewaring valt ten laste van de koper. HARTING N.V. zal de goederen 
verzekeren tegen diefstal, verlies, beschadiging en brandschade waarvan de kosten zullen doorgerekend worden aan de koper. 
6. LEVERINGSTERMIJN - AANVAARDING  
6.1. De leveringstermijnen zijn - behoudens andersluidende overeenkomst slechts indicatief en geenszins bindend. 
De overschrijding van de  leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot het betalen van 
enige schadevergoeding door HARTING N.V. 
6.2. De leveringstermijn wordt in ieder geval verlengd in geval van overmacht en in alle gevallen, waarbij HARTING N.V. gedwongen is 
extra kosten te melden, waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening kon gehouden worden omwille van 
omstandigheden onafhankelijk van de wil van HARTING N.V. 
6.3. De koper is verplicht de tot levering bestemde goederen te aanvaarden. Iedere vertraging bij ontvangst van de goederen geeft HARTING 
N.V.  het recht een rente van 2 % van de waarde van de goederen per begonnen maand vertraging aan te rekenen, ten titel van stallingkosten, 
onverminderd de mogelijkheid een hoger vergoeding te eisen, mits deze kan aangetoond. 
7.EIGENDOMSVOORBEHOUD – OVERDRACHT RISICO 
7.1. HARTING N.V. blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van algehele betaling van de facturen. De koper erkent 
dat hij ten laatste op de dag van de levering deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft. 
De koper verbindt er zich toe de goederen van HARTING N.V. niet te verkopen noch te bezwaren met enig recht tot zolang de prijs, 
vermeerderd met eventuele intresten en kosten, niet betaald is. 
Dit eigendomsvoorbehoud gaat tevens over in geval van doorverkoop door de koper (verlengd eigendomsvoorbehoud). De koper verbindt er 
zich toe dit uitdrukkelijk en schriftelijk te melden aan de derde verkrijger. 
 

 
 
7.2. Het risico gaat over op de koper bij de levering door HARTING N.V. 
7.3. Bij ieder vervoer ligt het risico uitsluitend ten laste van de koper, ook al worden de  vervoerkosten gedragen door HARTING N.V. 
Indien verzonden goederen niet of gedeeltelijk of beschadigd bij de koper aankomen, dient de koper HARTING N.V. hiervan onmiddellijk en 
ten laatste binnen de 24u na ontvangst van de goederen in te lichten. 
7.4. Behoudens wat voorzien is in artikel 5.3, worden de goederen slechts na uitdrukkelijk verzoek van de koper verzekerd door HARTING 
N.V., en dit uitsluitend op kosten van de koper. 
8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen, ontwerpen en berekeningen blijven eigendom van HARTING N.V., 
beschermd door de intellectuele rechten. Dit geldt eveneens voor documenten die een vertrouwelijke inhoud hebben. Bij overhandiging aan de 
koper mogen zij niet misbruikt worden noch door de koper noch door derden. De koper is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en 
HARTING N.V. behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10 % van de overeengekomen prijs.  
Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. 
9. WAARBORG - KLACHTEN 
9.1. De zichtbare gebreken zijn gedekt door de aanvaarding van de goederen bij ontvangst. 
9.2. In geval van verborgen gebreken, zal de koper dit meedelen aan HARTING N.V. bij aangetekend schrijven binnen de 15 dagen vanaf 
ontdekking van het gebrek.  HARTING N.V. zal de keuze hebben om ofwel de betreffende goederen te vervangen ofwel ze te herstellen. 
Indien het gebrek niet tijdig werd meegedeeld door de koper zoals voorzien in de vorige alinea, zal de koper alle kosten tot herstelling of 
vervanging dragen. HARTING N.V. kan in ieder geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding of betaling van een  rente.  De klacht 
van de koper doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 1648 B.W.of de eventueel toepasselijke internationale regels daaromtrent.  
9.3. Indien door HARTING N.V. specifieke producten worden geleverd die besteld werden op speciale aanvraag en aanwijzing van de koper, 
dan zal deze laatste HARTING N.V. vrijwaren voor elke feitelijke of gerechtelijke handeling van derden met betrekking toteventuele 
inbreuken op industriële eigendomsrechten. 
9.4. HARTING N.V. draagt geen aansprakelijkheid voor enig schadegeval dat veroorzaakt is door overmacht, of dat door derden of door 
toedoen van de koper is kunnen ontstaan, in gevolge ondermeer onjuist gebruik van de goederen. 
HARTING N.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving 
(bijvoorbeeld daling van of verlies van omzet, verlies van winst, verlies van klanten, verlies van gegevens, enz.) die zou voortvloeien uit een 
contractuele en/of extracontractuele fout in hoofde van HARTING N.V. en/of haar aangestelden en/of haar onderaannemers. De 
aansprakelijkheid van HARTING N.V. zal, hoe ernstig de fout ook, behalve in geval van bedrog, in ieder geval beperkt zijn en in geen geval 
het bedrag overschrijden van het bedrag van de factuur waar de gebrekkige goederen betrekking op hebben. 
10.ONTBINDING 
10.1. Een grove of een voortdurende tekortkoming aan de verplichtingen in hoofde van de koper, verleent aan HARTING N.V. desgevallend 
het recht om van rechtswege de ontbinding van de  overeenkomst ten laste van de koper vast te stellen indien binnen 8 dagen geen gevolg is 
gegeven aan een ingebrekestelling van HARTING N.V. 
10.2. In dit geval is HARTING N.V. ertoe gerechtigd om een schadevergoeding te eisen ten laste van  de koper ten belope van 30 % van de 
waarde van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Zulks doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van 
HARTING N.V. om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is. 
11. GEBRUIKSRECHT SOFTWARE 
11.1. Indien goederen verkocht worden die een toepassing van software vereisen, zal aan de koper een niet-exclusief gebruiksrecht van deze 
software worden toegekend. Deze software zal enkel kunnen gebruikt worden voor de goederen die het voorwerp uitmaken van de 
desbetreffende verkoop en als onderdeel van of in verband met de levering van verbonden hardware. Het gebruiksrecht wordt toegekend voor 
een overeen te komen periode. 
11.2. Het gebruik van de software op verschillende plaatsen of in een netwerk, vereist de toekenning door HARTING N.V. van afzonderlijke 
gebruiksrechten.  
11.3. Het is de koper verboden zelf enig gebruik te verlenen aan een derde op de software, behoudens schriftelijke goedkeuring van 
HARTING N.V. De koper zal in de overeenkomst met de derde huidige bepalingen toepasselijk verklaren en dit ter kennis brengen aan de 
derde. 
11.4. Wanneer HARTING N.V. zelf enkel een gebruiksrecht werd toegekend, zijn de bepalingen zoals overeengekomen tussen HARTING 
N.V. en diens licentiegever waarvan de koper kennis heeft genomen, toepasselijk. 
11.5. Het is de koper verboden een vertaling te maken van de software, de software te wijzigen, onderdelen te verwijderen. Het is de koper 
enkel toegelaten een kopie te maken van de software voor back up-doeleinden. 
11.6. De koper zal de software enkel gebruiken met de hardware zoals aangeduid in het contract.  
11.7. Bij inbreuk op voornoemde bepalingen, behoudt HARTING N.V. zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen. 
12. BIJZONDERE BEPALING 
12.1. Contracten afgesloten tussen partijen mogen op geen enkele wijze nationale of internationale regelgeving schenden. 
12.2. Op verzoek, is de koper verplicht een attest van eindgebruik voor de bestelde goederen voor te leggen in overeenstemming met de 
toepasselijke bepalingen inzake exportcontrole.  
13. RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJK RECHT 
13.1. Alle transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 
13.2. Behoudens anders luidende overeenkomst, valt ieder geschil onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel. 

SLOTBEPALING 
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang vanaf 1 januari 2017.  
Zij annuleren alle voorgaande. 
Verkoopsvoorwaarden editie 2017 
 

 


