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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ATELIERS VLASSENROOT  
EN DE FILIALEN KSK GMBH (DE) – VLASSENROOT POLSKA SP.Z O.O. (PL) 

1. Algemeen  

1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten van dienstverlening of verkoop van goederen, inclusief offertes en bestellingen verstrekt of 
aanvaard door Vlassenroot, aangegaan door Vlassenroot NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met 
zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Noordkustlaan 14, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen 
onder het nummer 0401.927.616 (hierna "Vlassenroot") met haar klanten (hierna de "Klant"), waarbij 
Vlassenroot en de Klant hierna afzonderlijk, respectievelijk gezamenlijk worden aangeduid als "Partij" of 
"Partijen". Door aanvaarding van een door Vlassenroot gedaan aanbod (hierna "Offerte"), door het plaatsen 
van een bestelling bij Vlassenroot (hierna "Bestelling") of door het verrichten van een betaling aan Vlassenroot 
uit hoofde van een Offerte, wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben 
aanvaard. 

1.2. De Algemene Voorwaarden zijn bindend ongeacht andersluidende bepalingen in de door Klant uitgegeven 
documenten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden 
van de Klant, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang. 

De bedingen van de Klant die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden binden Vlassenroot niet en zijn 
niet van toepassing, tenzij Vlassenroot deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft erkend.  

1.3. De Algemene Voorwaarden en de voorwaarden die tussen Vlassenroot en de Klant zijn overeengekomen in 
overeenstemming met de Algemene Voorwaarden met betrekking tot een levering van een dienst of een 
product, vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen (hierna de "Overeenkomst"). De 
Overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij een dergelijke wijziging schriftelijk is overeengekomen tussen 
de Partijen. Een tekstmededeling door middel van elektronische media zal geen schriftelijke mededeling 
uitmaken, tenzij de Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.  

1.4. De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen van de 
Overeenkomst brengt op geen enkele wijze de nietigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige 
bepalingen van de Overeenkomst in het gedrang. Bovendien verbinden Partijen zich ertoe om in geval van 
ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst te goeder trouw te 
onderhandelen om de betreffende bepalingen te vervangen door een geldige en afdwingbare bepalingen die 
zowel juridisch als economisch het dichtst aanleunt bij de te vervangen bepaling. 

2. Offertes en Orders 

2.1. Vlassenroot is noch gebonden door Offertes zonder aanvaardingstermijn noch door mondelinge offertes. 
Vlassenroot is evenmin gebonden aan gegevens of prijzen die in Offertes vermeld zijn, tenzij deze gegevens 
door Vlassenroot in de Overeenkomst worden bevestigd. 

2.2. Noch de Offerte, nog de aanvaarding van een Bestelling brengt een geldige Overeenkomst tot stand, tenzij 
de Offerte c.q. de Bestelling onvoorwaardelijk door respectievelijk de Klant of schriftelijk door Vlassenroot is 
aanvaard. In geval van (gedeeltelijke) betaling van de Prijs in overeenstemming met een Offerte wordt de 
Klant geacht de Offerte onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. 

2.3. Vlassenroot kan een annulering of een wijziging van een aanvaarde Bestelling door de Klant aanvaarden. In 
dat geval zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de Klant. 

3. Producten en diensten  

3.1. De omvang en het voorwerp van de producten en diensten die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken 
(hierna het "Geproduceerde" genoemd), worden limitatief in de Overeenkomst vermeld.  

3.2. Vlassenroot heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan het Geproduceerde zonder de toestemming 
van de Klant, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen verbeteringen zijn van hetzelfde goed en niet 
resulteren in een prijsverhoging.  

4. Informatie, technische documenten en hulpmiddelen  

4.1. De informatie in de documenten van Vlassenroot, met inbegrip van brochures, technische documenten en 
catalogi is niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het betreffende document of de Overeenkomst. 

4.2. De klant moet alle tekeningen digitaal indienen in DXF- of DWG-formaat. Vlassenroot moet de ontvangen 
documenten niet op volledigheid en juistheid controleren. Elke fout bij de verzending is voor rekening van de 
klant.  



sa ATELIER VLASSENROOT nv 
 

 
 

Pagina 2 van 8 

 

Alle kosten voor het omzetten van onleesbare en/of onbewerkbare formaten zullen aan de klant in rekening 
worden gebracht. De tekeningen moeten door de klant worden goedgekeurd alvorens opstart van de 
productie. Enkel de goedgekeurde tekeningen gelden. Bij afwijkingen tussen tekeningen van de klant en 
goedgekeurde tekeningen van Vlassenroot, worden de tekeningen van Vlassenroot in rekening genomen. 
De klant heeft 10 dagen om tekeningen goed te keuren. Indien geen goedkeuring wordt verleend, worden 
de tekeningen geacht te zijn aanvaard. 

Revisiekosten: € 90 / uur.  

4.3. Elke Partij behoudt alle rechten op de technische documenten die zij ter beschikking stelt van de andere 
Partij, die deze documenten noch geheel noch gedeeltelijk ter beschikking stelt van een derde, noch gebruikt 
voor andere doeleinden dan die waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld, tenzij zij daartoe uitdrukkelijk 
toestemming heeft gekregen van eerstgenoemde Partij. 

4.4. De gereedschappen die door Vlassenroot worden gebruikt voor de fabricage van het Geproduceerde 
krachtens de Overeenkomst, met inbegrip van toestellen, meters en testapparatuur, blijven eigendom van 
Vlassenroot, zelfs indien de Klant de fabricagekosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt. 

5. In het land van bestemming geldende voorschriften en veiligheidsvoorzieningen  

5.1. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de conformiteit van (het gebruik van) het Geproduceerde met alle 
normen en voorschriften, waaronder gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, die van toepassing zijn in het 
land van bestemming van het Geproduceerde en zal Vlassenroot uiterlijk bij het plaatsen van een Bestelling 
of het aanvaarden van een Offerte informeren over al deze normen en voorschriften. Tenzij overeengekomen 
in de Overeenkomst, heeft Vlassenroot geen verplichting om goederen, diensten of apparaten te leveren die 
nodig zijn om te voldoen aan de genoemde normen en voorschriften.  

5.2. Vlassenroot is niet aansprakelijk voor, en de Klant zal Vlassenroot vrijwaren voor en tegen (de gevolgen van) 
het niet voldoen van het Geproduceerde aan normen en voorschriften waarover Vlassenroot niet is 
geïnformeerd overeenkomstig artikel 5.1.  

6. Prijzen 

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle in de Overeenkomst overeengekomen prijzen (hierna de "Prijs") 
netto en Ex Works. Alle bijkomende kosten, premies en vergoedingen, zoals, maar niet beperkt tot, de 
kosten, premies en vergoedingen in verband met vracht, verzekering, export, doorvoer, import, vergunningen 
en certificeringen, zijn voor rekening van de Klant. Evenzo zal de Klant alle belastingen, vergoedingen, 
heffingen, douanerechten en dergelijke die worden geheven uit hoofde van of in verband met de 
Overeenkomst voor zijn rekening nemen en aan Vlassenroot zal terugbetalen op vertoon van bewijs van 
betaling.  

6.2. Indien in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst de lonen, de prijzen van grondstoffen of andere 
externe kosten (zoals: onderaannemerskosten, transportkosten, nutsvoorzieningskosten, energieprijzen, 
verpakkingskosten enz. (deze lijst is niet limitatief)) die zijn gebruikt voor de berekening van de Prijs wijzigen, 
behoudt Vlassenroot zich het recht voor om de Prijs dienovereenkomstig aan te passen. Vlassenroot behoudt 
zich tevens het recht voor om de Prijs aan te passen indien de overeengekomen levertijd wordt verlengd in 
overeenstemming met artikel 9.4, of indien in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst de aard of de 
omvang van de te leveren prestaties wijzigt of indien door de Klant verstrekte informatie met betrekking tot 
het Geproduceerde onjuist blijkt te zijn.  

6.3. Vlassenroot behoudt zich het recht voor om eventuele correcties aan te brengen in de opgegeven prijzen ten 
gevolge van schrijffouten of vergissingen.  

7. Grondstoffen 

7.1. Alle materialen die voor de klant werden aangekocht en/of besteld, ook materialen die het gevraagde 
overschrijden wegens minimumbestelhoeveelheden, zullen aan de klant worden gefactureerd. 

7.2. Indien materiaal niet binnen een redelijke termijn wordt verbruikt, heeft Vlassenroot het recht de al gemaakte 
kosten aan de Klant te factureren.   

7.3. Restmateriaal dat niet binnen 30 dagen na de laatste levering is afgehaald, wordt eigendom van Vlassenroot.  

7.4. Indien materialen, niet gedekt door inkooporder, langer dan 3 maanden bij Vlassenroot in voorraad blijven, 
kunnen opslagkosten door Vlassenroot in rekening worden gebracht indien het dat wenselijk acht. 
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8. Betalingsvoorwaarden  

8.1. De Klant dient alle betalingen te verrichten overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden, in 
vrij beschikbare gelden en in Euro's op de door Vlassenroot aangegeven bankrekening, zonder enige aftrek 
voor betalingskorting, onkosten, belastingen, heffingen, retributies, rechten en dergelijke. Tenzij anders 
overeengekomen, dient de Prijs te worden betaald binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum. 
Vlassenroot kan een voorschot vragen van 50% van het volledige factuurbedrag. 

Betaling wordt geacht te zijn geschied op de datum dat het betaalde bedrag op de bankrekening van 
Vlassenroot beschikbaar is.  

Indien betaling per wisselbrief is overeengekomen, betaalt de Klant de discontokosten voor deze wissels, 
alsmede de belastingen en inningskosten.  

8.2. Geen vertraging in de levering van het Geproduceerde (met inbegrip van vertragingen met betrekking tot 
transport, levering, montage, inbedrijfstelling of overname van het Geproduceerde) die niet uitsluitend te 
wijten is aan Vlassenroot of die te wijten is aan oorzaken buiten de macht van Vlassenroot, noch 
onvolkomenheden van of gebreken aan het Geproduceerde die van ondergeschikt belang zijn, noch 
omstandigheden waarin werkzaamheden na de levering kunnen worden uitgevoerd zonder dat het gebruik 
van het Geproduceerde wordt verhinderd, noch klachten met betrekking tot het Geproduceerde, geven de 
Klant het recht de betaling van de Prijs in te houden of enig bedrag met de Prijs te verrekenen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlassenroot. 

8.3. Indien (a) de overeengekomen zekerheden niet worden gevestigd in overeenstemming met de 
Overeenkomst, of (b) de Klant niet op tijd betaalt of (c) Vlassenroot redenen heeft om aan te nemen dat een 
toekomstige betaling niet (volledig) of niet tijdig zal plaatsvinden, dan zullen, zonder voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving, alle door de Klant verschuldigde bedragen (inclusief niet vervallen facturen) 
onmiddellijk opeisbaar worden en zal Vlassenroot het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen 
en/of op te schorten en/of de vrijgave van het Geproduceerde te weigeren, totdat, naar het uitsluitend oordeel 
van Vlassenroot, de Klant volledig aan zijn verplichtingen voldoet en/of nieuwe betalingsvoorwaarden worden 
overeengekomen en/of de Klant toereikende zekerheid voor betaling verstrekt, zonder afbreuk te doen aan 
de rechten van Vlassenroot die zij put uit het toepasselijke recht, in het bijzonder met betrekking tot 
vergoeding van verliezen, schade en kosten geleden als gevolg van de tekortkoming van de Klant. 

8.4. Indien de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling nalaat een betaling op de overeengekomen datum te 
voldoen, heeft Vlassenroot vanaf die datum en tot aan de volledige betaling recht op betaling van een 
nalatigheidsintrest tegen een percentage van 15% per jaar en op een vergoeding voor administratiekosten 
en incassokosten gelijk aan 6% van de bestelwaarde of € 2.000, als dat hoger is, van het onbetaalde bedrag, 
onverminderd de rechten van Vlassenroot die zij put uit het toepasselijke recht, in het bijzonder met 
betrekking tot vergoeding van verliezen, schade en kosten geleden als gevolg van de tekortkomingen van 
de Klant. Betaling van nalatigheidsintrest, van de administratiekosten en van de incassokosten ontslaat de 
Klant niet van zijn verplichting tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen. 

8.5. De facturering gebeurt digitaal. De klant moet ons de juiste (mail)adressen bezorgen. Indien een papieren 
kopie wordt gevraagd, wordt een vast bedrag van € 150 aangerekend. 

9. Eigendomsvoorbehoud  

9.1. Vlassenroot behoudt zich het eigendomsrecht voor op het Geproduceerde tot de klant al diens 
betalingsverplichtingen is nagekomen (volledige betaling van de Prijs, met inbegrip van alle verschuldigde 
rente of kosten of bijkomende kosten) en, zonder beperking in de tijd, op al het afvalmateriaal.  

9.2. De Klant zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om het eigendomsrecht van Vlassenroot veilig te stellen 
en te verzekeren dat dit eigendomsrecht op geen enkele wijze in het gedrang komt. De Klant machtigt 
Vlassenroot om het eigendomsvoorbehoud ter kennis te brengen aan, of in te schrijven in enig openbaar 
register, boek of soortgelijke registratie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en om op kosten 
van de Klant alle bijbehorende formaliteiten te vervullen.  

9.3. De Klant zal het Geproduceerde niet verwerken, wijzigen of vermengen vóór de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen. Indien het Geproduceerde worden verwerkt, gewijzigd of vermengd, zal dit geen 
afbreuk doen aan het eigendomsrecht van Vlassenroot op het Geproduceerde, welk eigendomsrecht zal 
worden overgedragen op het resultaat van de verwerking, wijziging of vermenging, naargelang het geval, in 
dezelfde verhouding als de verhouding tussen de waarde van het Geproduceerde en de waarde van andere 
goederen die worden gebruikt voor de verwerking indien het Geproduceerde wordt verwerkt met goederen 
die geen eigendom zijn van Vlassenroot. 
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9.4. Tot de nakoming van zijn betalingsverplichtingen zal de Klant op eigen kosten het Geproduceerde in perfecte 
staat houden en ze ten voordele van Vlassenroot verzekeren tegen alle risico's, met inbegrip van diefstal, 
uitval en brand- en waterschade.  

10. Levering van het Geproduceerde 

10.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Vlassenroot niet gebonden door de door haar 
verstrekte gegevens omtrent data, termijnen en duur van diensten. 

10.2. Indien in de Overeenkomst een leveringstermijn of een leveringsdatum is overeengekomen, zal het 
Geproduceerde binnen die termijn of op die datum worden geleverd. Geen enkele leveringstermijn gaat 
echter in tenzij op de beoogde aanvangsdatum alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste en 
door de Klant te verstrekken documenten in het bezit zijn van Vlassenroot, de technische punten zijn 
overeengekomen en alle formaliteiten zoals, maar niet beperkt tot, invoer-, uitvoer-, doorvoer- en 
betalingsvergunningen zijn vervuld en verkregen, alle aanbetalingen zijn gedaan en alle overeengekomen 
zekerheden zijn gevestigd.  

10.3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering geacht te zijn verricht op de datum waarop Vlassenroot 
aan de Klant meedeelt dat het Geproduceerde ter beschikking staan van de Klant of bij Vlassenroot gereed 
zijn voor verzending. De Klant dient de levering te aanvaarden binnen de termijn van vijf (5) dagen vanaf de 
genoemde datum en heeft het recht om het Geproduceerde tot vijf (5) dagen voor verzending en/of binnen 
acht (8) dagen na de levering te inspecteren bij Vlassenroot of op enige andere plaats zoals door de Klant 
kan worden verzocht.  

10.4. De Klant die ten onrechte de afname of de levering van de goederen weigert, is gehouden tot vergoeding 
van de daaruit voortvloeiende kosten,  forfaitair begroot op 20% van de Prijs van het Geproduceerde dat niet 
werd afgenomen, onverminderd het recht van Vlassenroot om een hogere geleden schade te bewijzen. 

10.5. De levertijd en eventuele termijn jegens Vlassenroot wordt in navolgende omstandigheden verlengd met de 
tijd dat de volgende omstandigheden van kracht zijn:  

10.5.1. indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Vlassenroot benodigde gegevens niet tijdig 
zijn ontvangen of door de Klant zijn gewijzigd;  

10.5.2. in geval van overmacht, een pandemie , stroomtekort en andere omstandigheden onafhankelijk 
van de wil van Vlassenroot en die zij redelijkerwijs niet kan voorkomen, ongeacht of deze 
Vlassenroot, de Klant of een derde treffen; Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot, natuurrampen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, sociale onrust, ernstig defect of te late 
levering van gereedschappen en machines die in productie zijn, ongelukken, arbeidsconflicten, te 
laat of gebrekkig werk van onderaannemers van grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten, de 
noodzaak om belangrijke werkstukken te slopen, handelingen of nalatigheden van de overheid of 
overheidsinstanties; 

10.5.3. indien de Klant of een derde waarvoor Vlassenroot niet aansprakelijk is zijn verplichtingen niet 
binnen de overeengekomen termijn nakomt, in het bijzonder indien de Klant de overeengekomen 
betalingsvoorwaarden niet naleeft.  

10.6. Vlassenroot behoudt zich het recht voor tot gedeeltelijke leveringen, die worden beschouwd als gedeeltelijke 
verkopen. De gedeeltelijke levering van een bestelling geeft de Klant niet het recht om de betaling van de 
effectief geleverde Geproduceerde te weigeren. 

10.7. De Klant zal geen recht hebben op enige vergoeding voor vertraging in de levering, tenzij die vertraging te 
wijten is aan de schuld van Vlassenroot en op voorwaarde dat de Klant aantoont dat hij als gevolg van die 
vertraging schade heeft geleden.  

De aansprakelijkheid van Vlassenroot voor vertraagde levering is steeds beperkt tot hetgeen is bepaald in 
artikel 9.6.  

10.8. Indien de uitvoering van een belangrijk deel van de Overeenkomst meer dan twaalf (12) maanden wordt 
vertraagd, kan elke Partij de Overeenkomst beëindigen. 

11. Verpakking  

Vlassenroot zal het verpakkingsmateriaal afzonderlijk in rekening brengen. Tenzij is overeengekomen dat 
Vlassenroot de eigendom van het verpakkingsmateriaal behoudt, in welk geval de Klant het materiaal op zijn 
kosten aan Vlassenroot zal retourneren. 
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De verpakking is niet inbegrepen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en in de offerte opgenomen, kan de 
definitieve verpakkingsprijs worden aangepast indien de definitieve prijs meer dan 3% afwijkt van de in de 
offerte opgenomen prijs.   

12. Risico-overdracht 

12.1. Alle risico's, inclusief het risico van verlies of beschadiging van het Geproduceerde, met inbegrip van 
inbeslagneming van goederen, gaan over op de Klant op het ogenblik dat de Klant de levering aanvaardt en 
uiterlijk op de laatste dag van de termijn genoemd in artikel 9.3. Tenzij anders overeengekomen in de 
Overeenkomst, gaat het risico in ieder geval over op de Klant op het moment dat Vlassenroot de goederen 
overdraagt aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon die is aangewezen om het 
Geproduceerde te verzenden en uiterlijk op het moment dat het Geproduceerde de bedrijfsruimten van 
Vlassenroot verlaten.  

12.2. Een vertraging in de levering of in de verzending van het Geproduceerde die is toe te schrijven aan de Klant 
of te wijten is aan redenen buiten de controle van Vlassenroot, zal geen invloed hebben op het ogenblik van 
de overdracht van het risico als bedoeld in artikel 11.1. 

 

13. Expeditie, vervoer en verzekering  

13.1. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zal Vlassenroot slechts op verzoek van de Klant en 
voor diens rekening en risico voldoen aan specifieke vereisten inzake verzending, transport en verzekering. 

De Klant moet eventuele bezwaren met betrekking tot de verzending of het transport onmiddellijk na 
ontvangst van het Geproduceerde of van de verzendingsdocumenten aan de laatste vervoerder voorleggen.  

13.2. Tenzij anders overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor de verzekering van het Geproduceerde 
tijdens de verzending en het transport.  

14. Gebreken, inspectie en testen van het Geproduceerde 

14.1. Onder "Gebrek" in het Geproduceerde wordt verstaan een gebrek dat kan worden toegeschreven aan de 
fout van Vlassenroot dat erin bestaat dat het Geproduceerde niet in overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst waardoor het Geproduceerde geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn voor het beoogde doel 
als gevolg van slechte materialen, gebrekkige constructie of gebrekkige fabricage. Vlassenroot kan 
instemmen met het verhelpen van andere tekortkomingen die geen Gebrek vormen, maar dergelijke 
tekortkomingen zullen de Klant in geen geval het recht geven om de aanvaarding van het Geproduceerde te 
weigeren.  

Geen enkel Gebrek in het Geproduceerde wordt geacht te bestaan tenzij het wordt bevestigd door middel 
van een controle volgens de standaard analysemethodes en meetinstrumenten van Vlassenroot. De 
resultaten van dergelijke controles zijn doorslaggevend. De Klant mag Vlassenroot om informatie over de 
gehanteerde controlemethode verzoeken. 

Indien de Klant een klacht heeft wegens een Gebrek, dient de Klant Vlassenroot in de redelijke gelegenheid 
te stellen om de klacht te verifiëren en zich volledig te overtuigen van het bestaan van een aan haar 
toerekenbaar Gebrek. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, heeft de Klacht geen enkele aanspraak 
jegens Vlassenroot betreffende het vermeende Gebrek.  

Indien Vlassenroot het Gebrek aanvaardt, heeft Vlassenroot het recht om, naar eigen keuze, binnen een 
redelijke termijn het Gebrek te herstellen of op haar kosten het Geproduceerde te vervangen, waarbij de 
Klant in het laatste geval de verplichting heeft om de vervangende producten aan Vlassenroot te retourneren.  

14.2. De Klant zal het Geproduceerde inspecteren in overeenstemming met artikel 9.3. met het oog op de 
identificatie van hoeveelheden en van de zichtbare Gebreken. De Klant zal Vlassenroot uiterlijk binnen acht 
(8) dagen na de inspectie van het Geproduceerde schriftelijk op de hoogte stellen van vermeende 
tekortkomingen met betrekking tot de hoeveelheden en Gebreken, bij gebreke waaraan het Geproduceerde 
geacht worden in overeenstemming te zijn met de overeengekomen hoeveelheden en vrij te zijn van 
zichtbare Gebreken.  

Het Geproduceerde zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd op een schaal die in overeenstemming is 
met de normen van de sector. De kosten van uitgebreidere controles op verzoek van de Klant zullen door 
de Klant gedragen worden.  

14.3. Indien Partijen overeenkomen dat het Geproduceerde worden gekeurd na de verzending van goederen, voor 
zover gebruikelijk, zal Vlassenroot zelf het Geproduceerde keuren voor verzending. Indien de Klant 
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Vlassenroot verzoekt om het Geproduceerde uitvoeriger te testen dan zal Vlassenroot dit uitvoeren op kosten 
van de Klant.  

Bij ontvangst van het Geproduceerde zal de Klant het Geproduceerde onmiddellijk inspecteren. Artikel 13.2, 
eerste lid, is van toepassing, met dien verstande dat de termijn van acht (8) dagen ingaat op de datum van 
ontvangst van het Geproduceerde. 

Indien de Partijen overeenkomen dat de goederen na de verzending geïnspecteerd worden, zijn extra kosten 
voor het verhelpen van gebreken die niet zouden zijn ontstaan indien de goederen ter plaatse bij Vlassenroot 
zouden zijn gekeurd, voor rekening van de Klant. 

14.4. In geval van zichtbare Gebreken, ontdekt binnen de in artikel 13.2 of 13.3 aangegeven termijn en in geval 
van ontdekking van verborgen Gebreken, heeft Vlassenroot, indien zij haar aansprakelijkheid aanvaardt, het 
recht om het Gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen, waarna er een overnametest zal worden 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 13.5 indien een Partij daarom verzoekt.  

14.5. De voorwaarden van de overnametest worden geval per geval door de partijen overeengekomen, bij gebreke 
waarvan het volgende geldt: 

14.5.1. Vlassenroot zal de Klant tijdig in kennis stellen van de datum van de overnametest om de Klant in 
de gelegenheid te stellen deze test bij te wonen.  

14.5.2. Na inspectie van het Geproduceerde door de Partijen, stellen de Partijen een door hen te 
ondertekenen verslag op, waarin zij ofwel verklaren dat de test voltooid is en het Geproduceerde 
bijgevolg volledig aanvaard is, ofwel verklaren dat het Geproduceerde onder voorbehoud aanvaard 
of geweigerd zijn. In de laatste twee gevallen worden de door de Klant aangevoerde Gebreken in 
het rapport gedetailleerd.  

14.5.3. Indien tijdens de test ernstige aan Vlassenroot toe te rekenen Gebreken worden geconstateerd, is 
de Klant gerechtigd om van Vlassenroot hetzij een prijsvermindering hetzij een (schade)vergoeding 
te vorderen, mits dit tevoren is overeengekomen. Indien de Gebreken van dermate belangrijk zijn 
dat zij niet binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld, heeft de Klant het recht om de 
aanvaarding van het gedeelte van het Geproduceerde met Gebrek te weigeren of, indien 
gedeeltelijke aanvaarding economisch niet gerechtvaardigd is, de Overeenkomst te beëindigen. De 
Klant heeft echter niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen indien Vlassenroot vervangende 
goederen heeft geleverd en deze goederen door de Klant zijn beschadigd of vernietigd of niet in 
goede staat zijn gehouden met het soort zorg dat de Klant gewoonlijk aanwendt ten aanzien van zijn 
eigen goederen.  

14.5.4. De test wordt geacht te zijn voltooid en de te leveren producten worden aanvaard, onder voorbehoud 
van verborgen gebreken:  

- indien de test niet op de overeengekomen datum is uitgevoerd om redenen die aan de Klant 
zijn toe te rekenen of om redenen buiten de macht van Vlassenroot;  

- indien de Klant de aanvaarding weigert zonder gegronde redenen;  

- indien de Klant weigert het volgens artikel 13.5 opgestelde rapport te ondertekenen.  

- zodra de Klant het Geproduceerde gebruikt.  

14.6. Alle tekortkomingen met betrekking tot het Geproduceerde worden beheerst door de Artikelen 13 en 14 en 
de Klant heeft geen recht op enige vordering of schadevergoeding anders dan die voorzien in deze Artikelen.  

15. Waarborgen en aansprakelijkheid 

15.1. Vlassenroot verstrekt geen andere waarborg dan de waarborg dat het Geproduceerde zal worden 
vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de overeengekomen specificaties, en aanvullend, de 
standaard specificaties en richtlijnen van Vlassenroot, en de gebruikelijke industriële normen. Tenzij 
uitdrukkelijk overeengekomen in de Overeenkomst, verstrekt Vlassenroot geen enkele garantie met 
betrekking tot de geschiktheid van het Geproduceerde voor een bepaald doel.  

15.2. Vlassenroot neemt geen enkele verplichting op zich met betrekking tot de verificatie of enige informatie 
verstrekt door de Klant onder de Overeenkomst of het op vraag van de Klant Geproduceerde een inbreuk 
zou kunnen vormen of bevatten op rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten in 
de ruimste zin en de Klant zal Vlassenroot vrijwaren en schadeloosstellen voor alle schade, verliezen, kosten 
en vorderingen die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.  
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15.3. In gevallen waarin Vlassenroot optreedt als tussenpersoon voor of als wederverkoper van door derden 
geleverde goederen, verstrekt Vlassenroot geen enkele waarborg buiten de door deze derden verstrekte 
waarborg.  

15.4. Vlassenroot geeft geen waarborg en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verleende diensten of geleverde 
goederen door derden, inclusief onderaannemers, die op verzoek van de Klant betrokken zijn bij de 
uitvoering van de Overeenkomst en de Klant zal Vlassenroot vrijwaren en schadeloosstellen voor alle 
verliezen, schade en kosten die Vlassenroot lijdt als gevolg van een dergelijke betrokkenheid.  

15.5. Vlassenroot is niet aansprakelijk jegens de Klant voor schending van de Overeenkomst of voor schending 
van verplichtingen buiten de Overeenkomst, tenzij deze aansprakelijkheid voorzien is in de Algemene 
Voorwaarden en zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies of kosten geleden door de 
Klant of enige derde als gevolg van schending door de Klant van de Overeenkomst of enige andere 
verplichting. De Klant is aansprakelijk jegens Vlassenroot en zal Vlassenroot vrijwaren voor alle schade, 
verliezen, kosten en vorderingen, inclusief vorderingen voor persoonlijk letsel of voor schade aan 
eigendommen, die het gevolg zijn van handelen of nalaten door de Klant, of door personen tewerkgesteld of 
aangesteld door hem, die een inbreuk vormen op de Overeenkomst of op de toepasselijke wet. 

15.6. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Vlassenroot niet aansprakelijk zijn jegens de 
Klant tenzij deze aansprakelijkheid te wijten is aan de onrechtmatige opzet of zware fout van Vlassenroot, 
met uitsluiting van onrechtmatige opzet of zware fout van personen in dienst van Vlassenroot of aangesteld 
door Vlassenroot. 

15.7. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Vlassenroot in geen geval aansprakelijk zijn 
voor enige indirecte of gevolgschade, zoals verlies van productie, verlies van gebruik, verlies van orders of 
verlies van winst of inkomsten. Vorderingen tot vergoeding van andere schade, vorderingen tot vermindering 
van prijs, tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst zijn uitgesloten, tenzij de Algemene 
Voorwaarden daarin voorzien.  

15.8. Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, is de financiële 
aansprakelijkheid van Vlassenroot voor schending van de Overeenkomst in elk geval beperkt tot de Prijs die 
door de Klant aan Vlassenroot werd betaald voor het Geproduceerde die getroffen werden door de schending 
en, indien een dergelijke vordering wordt ingesteld samen met de beëindiging van de Overeenkomst door 
de Klant, tot de terugbetaling van de Prijs die werd betaald voor het Geproduceerde die getroffen werden 
door de beëindiging en tot 10% van voornoemde Prijs voor alle bijkomende schade, verliezen en kosten. 

15.9. Vlassenroot geeft geen garantie met betrekking tot gebreken in het Geproduceerde 

- indien het Geproduceerde niet werden gebruikt of behandeld in overeenstemming met het 
overeengekomen beoogde gebruik, of bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, voor de 
doeleinden waarvoor zij waren ontworpen;  

- of het Geproduceerde is verwerkt of gewijzigd; 

- indien Vlassenroot handelde volgens de instructies van de Klant;  

- tenzij de Klant aantoont dat het Geproduceerde werd gebruikt of behandeld in overeenstemming met 
de richtlijnen van Vlassenroot, die de Klant te allen tijde bij Vlassenroot kan verkrijgen, en ongeacht of 
deze richtlijnen specifiek werden opgevraagd; 

- indien het Gebrek te wijten is aan transport, tenzij volgens de Overeenkomst dergelijk transport onder 
de verantwoordelijkheid van Vlassenroot valt.  

16. Wanprestaties die niet gespecificeerd zijn in de Algemene Verkoopvoorwaarden  

16.1. In geval van een schending van de Overeenkomst door Vlassenroot op een wijze die niet uitdrukkelijk wordt 
voorzien door de Algemene Voorwaarden, kan de Klant de Overeenkomst niet beëindigen tenzij Vlassenroot 
nalaat de niet-nakoming te herstellen na hiertoe door de Klant te zijn verzocht door middel van een 
aangetekende brief waarin de aard van de schending wordt gespecificeerd en waarin het voornemen van de 
Klant tot beëindiging van de Overeenkomst wordt aangekondigd. De Klant kan de Overeenkomst niet eerder 
beëindigen dan na het verstrijken van de in voornoemde aangetekende brief genoemde termijn, welke termijn 
redelijk moet zijn gelet op de aard van de ingeroepen tekortkoming. Het recht van de Klant om de 
Overeenkomst op te zeggen is beperkt tot het deel van de Overeenkomst waarop de inbreuk betrekking 
heeft of met betrekking tot het Geproduceerde waarop de inbreuk betrekking heeft.  

16.2. In geval van een schending van de Overeenkomst door de Klant op een wijze die niet uitdrukkelijk wordt 
voorzien door de Algemene Voorwaarden kan Vlassenroot de Overeenkomst ten allen tijde geheel of 
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gedeeltelijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, op voorwaarde dat deze 
schending voortduurt gedurende een periode van dertig (30) dagen na een ingebrekestelling aan de Klant 
waarin de aard van de schending is aangegeven en waarin verzocht wordt deze te herstellen. 

16.3. Indien een onvoorziene gebeurtenis tot gevolg heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst door 
Vlassenroot onmogelijk wordt of tot gevolg heeft dat het economisch evenwicht van de Overeenkomst 
zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan aanzienlijk verzwaard wordt voor Vlassenroot, zal 
Vlassenroot gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Klant 
schadevergoeding van welke aard dan ook verschuldigd zal zijn, mits Vlassenroot de Klant van een 
dergelijke gebeurtenis onmiddellijk op de hoogte stelt nadat zij daarvan kennis heeft genomen. In geval van 
een dergelijke beëindiging zal de Klant slechts recht hebben op betaling van dat deel van de Prijs dat 
overeenstemt met het effectief aan de Klant Geproduceerde.  

17. Afstand van recht 

Geen enkele verklaring van afstand van enige bepaling van de Overeenkomst zal geldig zijn, tenzij deze schriftelijk 
is en ondertekend wordt door de Partij die de verklaring van afstand verleent. Geen verzuim of vertraging in de 
uitoefening van een discretionaire bevoegdheid of remedie krachtens deze overeenkomst werkt als een verklaring 
van afstand van de betreffende discretionaire bevoegdheid of remedie. Een bij één gelegenheid verleende 
verklaring van afstand zal niet gelden als een verklaring van afstand bij toekomstige gelegenheden. 

 

18. Persoonsgegevens 

Beide Partijen verzekeren hierbij dat zij volledig voldoen aan hun respectieve verplichtingen op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, (GDPR) (EU) 2016/679. Elke Partij zal, indien van toepassing, de 
andere Partij tijdig op de hoogte stellen in het geval er een inbreuk in verband met de persoonsgegevens van de 
andere Partij heeft plaatsgevonden.  
 

19. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht  

19.1. Enkel de rechtbank bevoegd voor de plaats van de zetel van Vlassenroot is bevoegd in geval van een geschil. 
Vlassenroot zal echter steeds gerechtigd zijn om de Klant te dagvaarden op diens zetel.  

19.2. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde 
Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 en het 
Verdrag van Den Haag inzake de op internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet 
van 15 juni 1955. 

 


