
 
 
 

 
 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
van de firma Apex Systems International BVBA 

 Hermesstraat 6c 
  1930  ZAVENTEM 

1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN. Deze algemene verkoopsvoorwaarden van de firma Apex Systems International BVBA gelden voor alle aan ons overgemaakte 
orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten 
uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door de firma Apex Systems International BVBA schriftelijk werden 
bevestigd Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.  

2 OFFERTE en ORDERBEVESTIGING.Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden deze offertes slechts ten titel van inlichting. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze 
orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.  

3. LEVERINGSTERMIJN. Tenzij schriftelijk anders Is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Zelfs in dit laatste 
geval kan vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd In elk geval zal het bedrag 
van deze vergoeding nooit 5 % van de globale prijs mogen overschrijden. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, 
zullen wij In geval van buitengewone omstandigheden steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorsen totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben 
mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op 
schadevergoeding zal kunnen laten gelden  

4 TRANSPORT, RISICO en AFNEMING Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds af magazijn en is het transport, verpakkingen en 
verzekering steeds voor rekening van de koper. Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats, FOB verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de koper. 
Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de 
bijzonder bedongen termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van 
te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen.  
In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs alle door 
deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding 
verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van het bedrag van de verkoop.  

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD. Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons het door hem uit oorzaak van deze levering 
verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en incassokosten, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele 
wijze beschikken; meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.  

6 STELLEN VAN ZEKERHEID EN SCHORSING VAN LEVERING Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te 
leveren of met levering voort te gaan, een bank garantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichting te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld geworden is, zijn wij 
gerechtigd alle verdere leveringen op te schorsen Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen  

7. GARANTIE EN KLACHTEN Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd zoals door de fabrikant vastgesteld. Geen enkele terugzending 
van goederen wordt aangenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord. Anderzijds klachten die niet binnen 5 dagen na ontvangst der goederen zijn ingediend, zijn laattijdig en 
zijn niet meer ontvankelijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade welke door het al dan niet ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van onderdelen en/of 
apparaten kan ontstaan.  In geen enkel geval kunnen telefoon of GSM kosten voortvloeiend uit het gebruik van door ons geleverde systemen voorwerp zijn van schadeclaim. 

8 PRIJZEN. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan, zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de 
overeengekomen leveringstermijn, onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijzen der grondstoffen of 
ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te berekenen . 
Apex Systems behoudt zich het recht voor bij orders met een rekeningsbedrag van minder dan € 125,- een onkosten bijdrage van 25 € in rekening te brengen. 

9 BETALING. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden te Langdorp zonder kosten voor ons en 
zonder korting, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum ofwel 10 dagen na factuurdatum met 2 % korting. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd 
wordt zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De niet-betaling op vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere 
vorderingen op de koper eisbaar.  
De betalingsverplichting van de koper wordt niet opgeschorst door het indienen van zelfs klaarblijkend gegronde klacht betreffende de onderwerpelijke of andere goederen.  

10 WANBETALING. Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege rente opbrengen ad 15 %'s jaars. Bovendien zal elk vervallen bedrag, dat niet 
betaald geworden is binnen de 14 dagen volgend op het zenden van een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege vermeerderd worden met 15 %, met een minimum van 
€ 37,50, ter forfaitaire en onverminderbare vergoeding van onze buitengerechtelijke, incasseringskosten, onverminderd de ons bovendien toekomende rechtsplegingvergoedingen 
en gerechtskosten, doch zonder aan onze debiteur het recht te ontnemen.  

11 VERBREKING. Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan ons recht om, in geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met 
schadevergoeding te vorderen Telkens wanneer een verkoop, ingevolge een welkdanige fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons, 
wegens uitgezette kosten en gedorven winst een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van het bedrag van de verbroken verkoop of 
gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij mochten te maken hebben om de goederen weer in ons bezit te 
stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.  

12 EXPORT CONTROLE/DOORVERKOOP BEPALINGEN. De koper wordt erop gewezen, dat de uitvoer van de door Apex Systems International BVBA geleverde goederen, 
buiten de Benelux, ofwel doorverkoop of export aan bedrijven werkzaam in de nucleaire industrie of voor nucleaire doeleinden, uitsluitend mogelijk is met toestemming van het 
Ministerie van Economische Zaken en het "Office of Export Control”  te Washington D.C. 20230.  

13 COMPUTER DATABANK. Binnen het kader van de wettelijke bepalingen, zullen, waar zakelijk nodig, persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt  

14 DEMONSTRATIE MATERIAAL. Apex Systems behoudt zich het recht om uitgeleende goederen te beschouwen als verkocht indien deze goederen niet binnen de 
overeengekomen termijn worden terugbezorgd. Beschadigde goederen zullen geheel of gedeeltelijk worden gefactureerd. Het demonstatie materiaal mag niet aan derden worden 
doorgeleend. Het gebruik van demonstratie materiaal is geheel op verantwoordelijkheid van de lener.  Apex Systems International BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
voor kosten voortvloeiend op het gebruik van dit materiaal. Apex Systems International BVBA behoudt zich het recht om de goederen terug te vorderen vóór het verstrijken van de 
afgesproken leenperiode. 

 

15. BEVOEGDHEID. Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven 
of tot die van de Vrederechter van het Kanton Leuven. Leveranciers verklaring naar EEG Verordening 3351/83.  
Wij verklaren dat de door ons geleverde goederen niet ressorteren onder Verordening 3351/83.  
 


