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SAMENVATTING: wij bezorgen u deze korte samenvatting zodat u deze algemene voorwaarden beter begrijpt.  

 U moet deze voorwaarden lezen samen met onze offerte of orderbevestiging, waarin bepaalde kernbegrippen zijn uiteengezet. 

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw contract, met uitsluiting van ieder ander contract. Uw standaardinkoopvoorwaarden zijn 

uitgesloten. 

 Onze aansprakelijkheid tegenover u is in bepaalde opzichten beperkt. Zie artikel 4 en 9 voor meer informatie. 

 De goederen die wij aan u leveren zullen overeenstemmen met onze specificaties. De periode waarin u vorderingen kunt indienen in 

het kader van de garantie wordt uiteengezet in deze voorwaarden. Als goederen defect zijn, zal uw primaire recht een terugbetaling 

of vervanging zijn. Zie artikel 5. 

 U bent niet de eigenaar van de goederen totdat u de betaling ervoor volledig heeft voldaan. Zie artikel 6. 

 Betalingsvoorwaarden zijn zoals uiteengezet in artikel 7 hieronder of, indien verschillend, zoals gespecificeerd in een Aanvaarding. Er 

wordt rente in rekening gebracht als u niet tijdig betaalt. 

 Bepaalde in de voorwaarden gebruikte kernbegrippen worden gedefinieerd in artikel 1. 
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1. Definities en Interpretatie 

1.1. In deze Voorwaarden hebben de volgende voorwaarden, tenzij de context anders bepaalt, de volgende 
betekenissen: 

1.1.1. “Aanvaarding” betekent de schriftelijke aanvaarding door Bontexgeo van een door de Klant aan haar 
voorgelegde order; 

1.1.2. “Voorwaarden” betekent de standaardvoorwaarden voor de verkoop van goederen die in dit 
document zijn uiteengezet, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; 

1.1.3. “Contract” betekent het contract tussen Bontexgeo en de Klant, welke wordt beheerst door deze 
Voorwaarden, voor de verkoop en inkoop van Goederen, dat pas bindend wordt na de uitgifte van 
een Aanvaarding door Bontexgeo in reactie op een Order en waarin deze Voorwaarden, de 
Aanvaarding, de Specificaties en, indien van toepassing, het Garantiedocument zijn opgenomen; 

1.1.4. “Klant” betekent de persoon of entiteit die akkoord gaat om van Bontexgeo Goederen te kopen voor 
louter professionele doeleinden in het kader van een Contract; 
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1.1.5. “Geval van overmacht” betekent een gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle van 
een partij, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, opstand, brand, overstroming, sociale conflicten, 
onbeschikbaarheid of tekort aan voorraad of grondstoffen, machinebreuk, onbeschikbaarheid van 
transport, elektriciteit, IT, internet of andere telecommunicatiestoornissen, beslissingen of 
interventies van overheden (inclusief afwijzing of verlies van vergunningen) en handelen of nalaten 
van derden; 

1.1.6. “Goederen” betekent de Bontexgeo-producten (of een deel ervan) die worden vermeld in de 
Aanvaarding en die aan de Klant worden verkocht met inachtneming van deze Voorwaarden; 

1.1.7. “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, 
inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten en aanverwante rechten, alle rechten 
met betrekking tot: uitvindingen (waaronder octrooirechten en gebruiksmodellen), handelsmerken, 
handelsnamen, dienstmerken, logo's, handelsopmaak, andere handelsnamen, vertrouwelijke 
informatie (met inbegrip van handelsgeheimen en knowhow), tekeningen, prototypes, algoritmen, 
software en alle andere rechten die voortvloeien uit intellectuele activiteiten op industrieel, 
wetenschappelijk, literair of artistiek gebied, overeenkomstig wetgeving waar ook ter wereld, 
geregistreerd of niet geregistreerd of in aanmerking komende voor registratie, en alle aanvragen 
daarvan; 

1.1.8. “Bontexgeo” betekent het lid van Bontexgeo dat de Aanvaarding uitgeeft; 

1.1.9.  “Order” betekent een inkooporder die door de Klant aan Bontexgeo is voorgelegd op welke manier 
dan ook, hetzij mondeling of schriftelijk, met betrekking tot Goederen die de Klant wenst te kopen 
van Bontexgeo en die in aanmerking komt voor aanvaarding door Bontexgeo door een Aanvaarding 
uit te schrijven; 

1.1.10. “Specificaties” betekent de schriftelijke specificaties uitgegeven door Bontexgeo met betrekking tot 
de relevante Goederen, met details over hun kenmerken en prestaties en gemarkeerd of 
geïdentificeerd als specificaties. De Specificaties kunnen gegevensbladen, productaanvraagbladen, 
prestatieverklaringen en Garantiedocumenten omvatten, indien van toepassing; 

1.1.11. “Garantiedocument” betekent een document dat is overeengekomen en ondertekend door 
Bontexgeo met betrekking tot Goederen, en wordt geïdentificeerd als een productgarantie of 
garantieovereenkomst, met details over de omvang en duur van de garantie die door Bontexgeo met 
betrekking tot dergelijke Goederen wordt geboden; 

1.1.12. “Garantieperiode” betekent (i) de garantieperiode die is gespecificeerd in het Garantiedocument, 
indien van toepassing; of (ii) indien geen garantietermijn is gespecificeerd in een Garantiedocument, 
een periode van 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van aflevering van de Goederen; of (iii) indien 
een andere minimumperiode is vereist in het kader van dwingend toepasselijk recht waarvan niet kan 
worden afgeweken met betrekking tot de relevante Goederen, een dergelijke verplichte 
minimumperiode. Geen verklaring met betrekking tot de voorspelde of verwachte duurzaamheid van 
Goederen afgelegd in een prestatieverklaring of gegevensblad moet worden opgevat als een 
garantieperiode. 

1.2. In deze Voorwaarden: 

1.2.1. is een verwijzing naar een statuut of een wettelijke bepaling een verwijzing naar een dergelijk statuut 
of artikel zoals gewijzigd of opnieuw aangenomen. Een verwijzing naar een statuut of een wettelijke 
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bepaling omvat elke ondergeschikte wetgeving die is vastgesteld krachtens dat statuut of wettelijke 
bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw aangenomen; 

1.2.2. elke uitdrukking die wordt voorafgegaan door de termen inclusief, omvat, in het bijzonder of een 
soortgelijke uitdrukking moet worden opgevat als illustratief en mag de betekenis van de woorden 
voorafgaand aan die uitdrukking niet beperken; en 

1.2.3. een verwijzing naar geschreven of schriftelijk omvat faxen, e-mails en andere elektronische vormen 
van correspondentie.  

2. Basis van het Contract 

2.1. De indiening van een Order door de Klant vormt een aanbod van de Klant om Goederen te kopen in 
overeenstemming met deze Voorwaarden, welke aanbieding door Bontexgeo naar eigen goeddunken 
kan worden aanvaard of afgewezen. Bontexgeo is alleen gebonden en een Contract voor de verkoop 
van Goederen tussen Bontexgeo en de Klant zal alleen worden gesloten zodra Bontexgeo een 
Aanvaarding heeft uitgegeven met betrekking tot een door de Klant geplaatste Order. 

2.2. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de standaardinkoopvoorwaarden van de Klant, 
voortvloeiend uit iedere Order, correspondentie of enige andere vorm van bevestiging en behalve 
indien vereist door lokale dwingende of publiekrechtelijke bepalingen, is de Klant gebonden aan deze 
Voorwaarden die van toepassing zijn op elk Contract, en alle andere voorwaarden die de Klant wil 
opleggen of opnemen (inclusief eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene zakelijke 
voorwaarden van de Klant), of die worden geïmpliceerd door handel, gebruik, praktijk of handelswijze, 
zijn hierbij uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten. De Klant doet afstand van enig recht dat zij anders 
zou kunnen hebben op een term die wordt onderschreven, geleverd met of is vervat in de documenten 
van de Klant die niet overeenstemmen met deze Voorwaarden. 

2.3. In het kader van de lopende handelsbetrekkingen tussen Bontexgeo en de Klant, zullen deze 
Voorwaarden toekomstige inkooporders of verkooptransacties regelen, zelfs zonder verdere verwijzing 
naar deze Voorwaarden. 

2.4. Tenzij duidelijk geïdentificeerd als Specificaties in overeenstemming met deze Voorwaarden, zijn alle 
monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties geproduceerd door Bontexgeo en eventuele 
beschrijvingen of illustraties vervat in de catalogi of brochures van Bontexgeo uitsluitend bedoeld om 
een idee te geven van de goederen waarnaar ze verwijzen en hun mogelijke gebruik en prestaties en 
maken ze geen deel uit van het Contract noch zijn ze juridisch bindend voor Bontexgeo. 

2.5. Bontexgeo is niet gebonden aan enige prijsopgave die zij aanbiedt of prijslijsten die zij van tijd tot tijd 
publiceert, waarvan elk een uitnodiging aan de Klant is om een aanbod te doen aan Bontexgeo om 
Goederen in de vorm van een Order te kopen.  

3. Goederen 

3.1. De hoeveelheid, onderdeelnummer(s), prijs (prijzen), beschrijving(en), indien van toepassing, de 
Specificaties en eventuele Garantiedocument(en) met betrekking tot de Goederen zijn zoals 
uiteengezet of zoals bedoeld in de Aanvaarding. 

3.2. Bontexgeo behoudt zich het recht voor om de Specificaties op elk moment te wijzigen. Indien dergelijke 
wijzigingen de Specificatie van de Goederen, welke onderhevig zijn aan een Contract, wezenlijk wijzigen, 
zal Bontexgeo dit aan de Klant melden die, voorafgaand aan de levering van de Goederen, het Contract 
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met betrekking tot de betreffende Goederen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 
Bontexgeo kan annuleren. 

4. Levering 

4.1. Bontexgeo zal redelijke inspanningen verrichten ('middelenverbintenis/obligation de moyens') om te 
zorgen dat:  

4.1.1. iedere levering van de Goederen gaat vergezeld van een afleveringsbewijs waarop de datum van de 
Order en alle Bontexgeo-referentienummers, het type en de hoeveelheid van de Goederen (inclusief 
het codenummer van de Goederen, indien van toepassing) en speciale opslaginstructies (indien 
aanwezig) worden vermeld; en als Bontexgeo van de Klant verlangt dat zij verpakkingsmateriaal aan 
Bontexgeo retourneert, wordt dit feit schriftelijk bevestigd door Bontexgeo aan de Klant. De Klant zal 
dergelijk verpakkingsmateriaal beschikbaar stellen voor verzameling op de momenten dat Bontexgeo 
hierom redelijkerwijs zal vragen. Retournering van verpakkingsmateriaal is op kosten van Bontexgeo 
tenzij anders overeengekomen voor een Order. 

4.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Bontexgeo of anders vermeld in een Aanvaarding: 

4.2.1. worden Goederen af fabriek afgeleverd (Incoterms 2010) op de locaties van Bontexgeo vermeld in de 
Aanvaarding; en 

4.2.2. zijn alle data of tijden vermeld in een Contract of in een Aanvaarding voor de levering van Goederen 
slechts bij benadering en worden ze niet door de aankondiging bevestigd. Bontexgeo zal redelijke 
inspanningen doen om de levering binnen een redelijke termijn te voldoen en zal de Klant op de 
hoogte houden van elke wezenlijke afwijking van overeengekomen leveringsdata of -tijden. Als er 
geen leverdatums zijn opgegeven, levert Bontexgeo de Goederen binnen een redelijke termijn af. 

4.3. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden en/of een Contract, is elke 
aansprakelijkheid die Bontexgeo kan oplopen als gevolg van of in verband met laattijdige en/of niet-
levering van welke aard dan ook in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan 5% (vijf procent) van 
de prijs van de betreffende Goederen. 

4.4. Bontexgeo is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van Goederen indien deze 
vertraging of niet-levering werd veroorzaakt door (i) een Geval van Overmacht, of (ii) direct of indirect 
door een handelen of nalaten van de Klant of een persoon voor wiens handelen of nalaten de Klant 
verantwoordelijk is in de zin van het toepasselijke recht, of (iii) de vervoerder, transporteur of het 
verzendbedrijf dat de Goederen vervoert of verzendt. 

4.5. Tenzij veroorzaakt door een Geval van Overmacht of een wezenlijke inbreuk op het Contract door 
Bontexgeo, indien de Klant de Goederen niet afhaalt in de gebouwen van Bontexgeo binnen 3 (drie) 
dagen na ontvangst van de kennisgeving dat de Goederen gereed zijn voor ophaling in geval van Af 
fabriek-Contracten of, indien een andere Incoterm of leveringsmethode is overeengekomen, de Klant 
de levering van de relevante vervoerder niet aanvaardt, al naar gelang het geval: 

4.5.1. worden de Goederen geacht te zijn geleverd en gaat het risico van verlies of beschadiging van de 
Goederen over op de Klant na het verstrijken van de bovengenoemde periode van 3 (drie) dagen voor 
Af fabriek-Contracten of, indien een andere Incoterm of leveringsmethode is overeengekomen, 
wanneer de relevante vervoerder de Goederen probeert te leveren in overeenstemming met 
dergelijke Incoterm of overeengekomen leveringsmethode; en 
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4.5.2. Bontexgeo mag de Goederen bewaren totdat de daadwerkelijke levering plaatsvindt op kosten en 
risico van de Klant en de Klant alle kosten en uitgaven in rekening brengt (inclusief opslag, afhandeling 
en verzekering). 

4.6. Indien het verzuim van de Klant om de Goederen voor Af fabriek-Contracten op te halen of, indien een 
andere Incoterm of leveringsmethode is overeengekomen, het nalaten door de Klant om de levering 
van de relevante vervoerder te accepteren, gedurende een periode van 14 (veertien) dagen aanhoudt, 
zal Bontexgeo het recht hebben om de Goederen geheel of gedeeltelijk te verkopen of anderszins te 
vervreemden en, na aftrek van redelijke opslag-, behandelings-, verzekerings- en verkoopkosten, de 
Klant te factureren voor een overschrijding van de prijs van de Goederen of de Klant te factureren voor 
een tekort onder de prijs van de Goederen. 

4.7. Als Bontexgeo tot en met 5% onder of boven de hoeveelheid bestelde Goederen levert in het kader van 
een Contract, kan de Klant een dergelijke levering van Goederen niet weigeren. Indien een over- of 
onderlevering plaatsvindt binnen de hiervoor genoemde grens, zal de Klant Bontexgeo schriftelijk op de 
hoogte stellen van dergelijke onder- of overlevering met vermelding van de relevante hoeveelheden 
geleverde Goederen en, in geval van overlevering, aangeven of de Klant van plan is om de geleverde 
Goederen te houden en te betalen, welke het in het betreffende Contract overeengekomen bedrag 
overschrijden of dat de Klant dergelijk overtollige Goederen wenst te retourneren aan Bontexgeo. In 
gevallen van onderlevering, waarbij de Klant vooruitbetaalt voor de betreffende Goederen, zal 
Bontexgeo een terugbetaling aan de Klant geven (waarbij deze terugbetaling betrekking heeft op het 
verschil tussen het door de Klant vooruitbetaalde bedrag en de factuurwaarde van de werkelijk 
geleverde Goederen). In gevallen van overlevering waar de Klant ervoor kiest om de overtollige 
Goederen te retourneren aan Bontexgeo, zorgt de Klant ervoor dat de Goederen nieuw blijven, 
ongebruikt, en verpakt op dezelfde manier als ze waren toen ze bij de Klant werden afgeleverd en zal 
zij deze bewaren op een geschikte plaats en onder de juiste omgevingsomstandigheden om ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit niet verslechtert of de doorverkoop van de Goederen niet wordt belemmerd 
totdat Bontexgeo of de door haar aangewezen vervoerder dergelijke Goederen bij de Klant ophaalt. Na 
ontvangst en na inspectie van de geretourneerde goederen, zal Bontexgeo een kredietnota voor de 
overtollige Goederen uitgeven tegen de prijs die is gefactureerd voor de relevante levering van 
Goederen. 

4.8. Onverminderd artikel 4.7, kan Bontexgeo de Goederen in delen afleveren, die afzonderlijk worden 
gefactureerd en betaald. Elke vertraging in de levering of gebrek in een termijn geeft de Klant niet het 
recht om een andere termijn te annuleren. 

5. Kwaliteit 

5.1. Bontexgeo garandeert dat de Goederen bij levering: 

5.1.1. overeenkomen met de Specificaties en ieder relevant Garantiedocument; en 

5.1.2. vrij zijn van significante gebreken (‘zichtbare gebreken/vices apparents’) in materiaal en vakmanschap 
die de werking van desbetreffende Goederen aantasten. 

5.2. De bovenstaande garanties gelden niet voor zaken: (a) die vóór het sluiten van het Contract specifiek 
onder de aandacht van de Klant zijn gebracht; of (b) wanneer de Klant de Goederen heeft onderzocht 
voordat het Contract werd gesloten en een dergelijk onderzoek deze kwestie had moeten onthullen; of 
(c) wanneer een monster aan de Klant is verstrekt, indien dit uit een redelijk onderzoek van de 
steekproef naar voren zou zijn gekomen; of (d) indien werd verklaard dat de overeenstemming met de 
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Specificaties onderhevig was aan gebruiksvoorwaarden of de wijze van installatie en dat dergelijke 
voorwaarden of de vereiste manier van installeren niet zijn nageleefd of door de Klant. 

5.3. De Klant moet de goederen zo snel mogelijk na levering inspecteren en in ieder geval uiterlijk 7 (zeven) 
dagen nadat de Klant de Goederen fysiek in bezit heeft. 

5.4. De Klant zal Bontexgeo onverwijld en in ieder geval uiterlijk 5 (vijf) dagen na de datum waarop de Klant 
haar inspectie heeft voltooid in de zin van artikel 5.3 of, indien deze datum vroeger valt, na het 
verstrijken van de periode van 7 (zeven) dagen gespecificeerd in dat artikel, op de hoogte stellen van 
gebreken of non-conformiteiten in de Goederen die de Klant heeft ontdekt in de Goederen, waarbij 
dergelijke melding de aard en omvang van dergelijke gebreken of non-conformiteiten duidelijk 
beschrijft.  

5.5. Onder voorbehoud van de overige bepalingen van dit artikel5, indien: 

5.5.1. de Klant heeft voldaan aan de bepalingen van artikel 5.3 en Bontexgeo schriftelijk in kennis heeft 
gesteld ofwel (i) binnen de periode gespecificeerd in artikel 5.3 van vermeende gebreken of non-
conformiteiten ontdekt tijdens haar inspectie, ofwel (ii) binnen 10 (tien) dagen na de datum waarop 
een ander gebrek of non-conformiteit wordt ontdekt of zou moeten zijn ontdekt door de Klant tijdens 
de Garantieperiode die van toepassing is op de relevante Producten; en 

5.5.2. Bontexgeo redelijke mogelijkheid krijgt om de relevante Goederen te onderzoeken; en 

5.5.3. de Klant (indien daarom wordt gevraagd door Bontexgeo) de betreffende Goederen terugbrengt naar 
de plaats van vestiging van Bontexgeo op kosten van Bontexgeo; en 

5.5.4. de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 5.5.1 binnen de Garantieperiode wordt gegeven, 

Bontexgeo zal, naar eigen goeddunken en discretie en met betrekking tot alle Goederen (of delen 
daarvan) waarvoor Bontexgeo aanvaardt dat er sprake is van een gebrek, non-conformiteit of niet-
naleving van de hierin vermelde garanties, de betreffende Goederen (met vergelijkbare Bontexgeo-
Goederen) repareren of vervangen op kosten van Bontexgeo of elk deel van de prijs van dergelijke 
Goederen dat vooraf door de Klant volledig is betaald, terugbetalen in alle gevallen onderhevig aan 
de bepalingen van artikel9. 

5.6. Bontexgeo is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, non-conformiteit of niet-naleving van enige 
garantie hierin uiteengezet, bij een van de volgende gebeurtenissen: 

5.6.1. de Klant verzuimt de Goederen te inspecteren of stelt Bontexgeo niet in kennis van eventuele 
gebreken of non-conformiteiten die de Klant ontdekte of had moeten ontdekken op grond van de 
bepalingen van artikel 5.3 en/of 5.5; 

5.6.2. de Klant installeert, verwerkt of maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na kennisgeving in 
overeenstemming met artikel 5.4;  

5.6.3. het gebrek ontstaat doordat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van Bontexgeo met 
betrekking tot de opslag, ingebruikname, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen of, 
indien die er niet zijn, goede handelspraktijken met betrekking tot hetzelfde, niet heeft opgevolgd;  

5.6.4. het gebrek of de non-conformiteit ontstaat omdat Bontexgeo een tekening, ontwerp of specificaties 
van de Klant volgt;  
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5.6.5. de Klant wijzigt of repareert Goederen zonder de schriftelijke toestemming van Bontexgeo;  

5.6.6. het gebrek ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale 
opslag- of arbeidsomstandigheden; of 

5.6.7. de Goederen verschillen van hun beschrijving en/of de Specificaties als gevolg van aangebrachte 
wijzigingen om te verzekeren dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende 
vereisten. 

5.7. Behalve zoals bepaald in artikel 5 en behoudens het bepaalde in artikel 9, is Bontexgeo niet aansprakelijk 
tegenover de Klant en heeft de Klant geen rechtsmiddel tegen Bontexgeo in verband met eventuele 
gebreken of non-conformiteiten in de Goederen, de Specificatie en alle schriftelijke materialen die in 
verband daarmee worden geleverd (inclusief enige verpakking) of enige niet-naleving van de hierin 
uiteengezette garantie. 

5.8. Met uitzondering van de uitdrukkelijke garanties die hierin worden uiteengezet, geeft Bontexgeo geen 
andere verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de 
Goederen, eventuele Specificaties en alle schriftelijke materialen die in verband daarmee worden 
geleverd (inclusief enige verpakking) hun geschiktheid voor welk doel dan ook, hun verkoopbaarheid, 
hun kwaliteit, hun niet-inbreuk of anders. 

5.9. De hierin beschreven garantie is van toepassing op alle gerepareerde of vervangende goederen die door 
Bontexgeo worden geleverd voor de rest van de Garantieperiode die van toepassing was op de 
oorspronkelijk geleverde Goederen.  

6. Eigendom en risico 

6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de Goederen gaat bij aflevering over op de Klant, in 
overeenstemming met artikel4. 

6.2. De eigendom van de Goederen zal berusten op Bontexgeo tot: 

6.2.1. ontvangst door Bontexgeo van de volledige betaling (contant of onbezwaard) voor de Goederen, 
inclusief eventuele kosten of rente, indien van toepassing; en  

6.2.2. de doorverkoop van de Goederen aan een derde in de normale gang van zaken van de Klant, in welk 
geval de eigendom van de goederen op de in artikel 6.4aangegeven tijd aan de Klant wordt 
overgedragen. 

6.3. Totdat de eigendom van de Goederen is overgedragen aan de Klant, moet de Klant: 

6.3.1. de Goederen afzonderlijk van alle andere goederen die door de Klant worden bewaard, bewaren 
zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als de eigendom van Bontexgeo;  

6.3.2. geen identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, beschadigen 
of verdoezelen;  

6.3.3. de Goederen in goede staat en in het algemeen in overeenstemming met de Specificaties en 
eventuele andere door Bontexgeo gepubliceerde richtlijnen van tijd tot tijd houden en ze verzekerd 
houden tegen alle risico's, voor hun volledige prijs vanaf de datum van levering; 
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6.3.4. Bontexgeo onmiddellijk informeren als het te maken heeft met één van de gebeurtenissen die worden 
vermeld in artikel 8.1; en 

6.3.5. Bontexgeo dergelijke informatie geven met betrekking tot de Goederen zoals Bontexgeo van tijd tot 
tijd kan vereisen. 

6.4. Behoudens artikel 6.5, mag de Klant de Goederen opnieuw verkopen of gebruiken in de normale gang 
van zaken (maar niet anderszins) voordat Bontexgeo de betaling voor de Goederen ontvangt. Als de 
Klant de goederen echter vóór die tijd doorverkoopt: 

6.4.1. doet zij dit als opdrachtgever en niet als agent van Bontexgeo;  

6.4.2. gaat de eigendom van de Goederen over van Bontexgeo op de Klant, onmiddellijk vóór het moment 
waarop de doorverkoop door de Klant plaatsvindt; 

6.4.3. houdt de Klant de opbrengsten van elke doorverkoop ten behoeve van Bontexgeo; en 

6.4.4. verleent de Klant aan Bontexgeo enige en alle vorderingen die zij mogelijk heeft op derden voor 
betaling met betrekking tot Goederen die door de Klant aan deze derden zijn verkocht, voordat 
Bontexgeo de betaling voor dergelijke Goederen volledig van de Klant heeft ontvangen en de Klant 
gaat hierbij mee akkoord gaat om dergelijke vorderingen op te leggen op verzoek van Bontexgeo. 

6.5. Indien de Klant te maken krijgt met één van de gebeurtenissen vermeld in artikel 8.1 voordat de 
eigendom van de Goederen wordt overgedragen aan de Klant, dan kan, zonder enig ander recht of 
rechtsmiddel van Bontexgeo te beperken: 

6.5.1. het recht van de Klant om de Goederen door te verkopen of ze te gebruiken in de normale gang van 
zaken onmiddellijk worden opgeheven; en 

6.5.2. Bontexgeo kan te allen tijde: 

6.5.2.1. de Klant verplichten alle Goederen in haar bezit die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk zijn 
verwerkt in een ander product, te leveren; en 

6.5.2.2. kan, als de Klant dit niet onmiddellijk doet, de bedrijfsruimten van de Klant of van een derde waar 
de Goederen zijn opgeslagen, betreden om ze terug te vorderen, waarbij de kosten van dergelijke 
terugname voor rekening van de Klant zijn. 

6.6. Voor zover de zekerheidsrechten die worden toegekend aan Bontexgeo in de zin van artikel 6 ongeldig 
zijn in rechtsgebieden waar de Goederen waarop Bontexgeo eigendom probeert te behouden, zich 
bevinden, wordt enige andere vorm van zekerheid die in een dergelijk rechtsgebied wordt erkend en 
die aan Bontexgeo gelijkwaardige zekerheidsrechten over dergelijke Goederen verleent, geacht te zijn 
overeengekomen tussen de partijen. De Klant is verplicht alle handelingen uit te voeren en alle nodige 
stappen te ondernemen voor het creëren en handhaven van dergelijke zekerheidsrechten ten gunste 
van Bontexgeo. 

7. Prijs en Betaling 

7.1. De prijs van de Goederen is zoals uiteengezet in de Aanvaarding. 

7.2. De prijs van de Goederen:  
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7.2.1. is exclusief bedragen met betrekking tot heffingen, belasting op de toegevoegde waarde (“btw”) of 
enige andere van toepassing zijnde belasting, die de Klant bovendien verschuldigd is te betalen aan 
Bontexgeo tegen het geldende tarief, onder voorbehoud van ontvangst van een geldige btw-factuur; 
en 

7.2.2. tenzij anders overeengekomen tussen de partijen en als zodanig weergegeven in de Aanvaarding, is 
de prijs exclusief de kosten en lasten van verzekering en vervoer van de Goederen, die aan de Klant 
zullen worden gefactureerd in aanvulling op de prijs van de Goederen. 

7.3. Bontexgeo mag de Klant factureren voor de Goederen op of op enig moment nadat de Goederen naar 
de Klant zijn verzonden of zoals anders in het Contract is overeengekomen.  

7.4. Tenzij anders overeengekomen in het kader van een Contract, moet de Klant de factuur volledig en 
onbezwaard betalen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op 
de door Bontexgeo schriftelijk aangewezen bankrekening. Het tijdstip van betaling is van essentieel 
belang.  

7.5. Als de Klant een betaling verschuldigd aan Bontexgeo in het kader van een Contract niet binnen de 
betalingstermijn voldoet, zal de Klant rente betalen over het achterstallige bedrag tegen het tarief van 
8% (acht procent) per jaar boven het referentiepercentage van de Europese Centrale Bank. Deze rente 
loopt dagelijks op vanaf de vervaldag tot de effectieve betaling van het achterstallige bedrag, hetzij 
vóór, hetzij na de beslissing. De Klant betaalt de rente samen met het achterstallige bedrag. Daarnaast 
heeft Bontexgeo het recht om een forfaitaire vergoeding van 10% van het achterstallige bedrag te 
vorderen. 

7.6. De Klant zal alle bedragen verschuldigd onder een Contract volledig betalen zonder enige verrekening, 
tegenvordering, inhouding of vermindering (met uitzondering van enige wettelijk vereiste vermindering 
of inhouding). Bontexgeo kan te allen tijde, zonder beperking van andere rechten of rechtsmiddelen die 
zij heeft, elk bedrag dat de Klant haar verschuldigd is, verrekenen met elk bedrag dat door Bontexgeo 
aan de Klant moet worden betaald. 

8. Beëindiging  

8.1. Zonder beperking van enige andere rechten of rechtsmiddelen die Bontexgeo zou kunnen hebben in 
het kader van deze Voorwaarden, het Contract of het toepasselijke recht, kan Bontexgeo zonder 
gerechtelijke tussenkomst een Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van 
een schriftelijke opzegging aan de Klant indien: 

8.1.1. de Klant een materiële schending van het Contract begaat en (indien dergelijke schending kan worden 
verholpen) nalaat deze tekortkoming te verhelpen binnen 10 (tien) dagen na schriftelijke kennisgeving 
om dit te doen;  

8.1.2. de Klant neemt elke stap of actie in verband met het aangaan van een regeling met zijn schuldeisers 
("minnelijk akkoord/l'accord amiable”); het aangesteld worden van een voorlopig bewindvoerder 
(“voorlopig bewindvoerder/administrateur provisoire”) in een faillissementsprocedure; het 
aangesteld worden van een sekwester (“sekwester/sequester”) voor een van zijn activa; het indienen 
van een faillissementsaanvraag of het onderworpen zijn aan een faillissementsprocedure 
(“faillissement/faillite”); het geliquideerd worden (hetzij vrijwillig of op bevel van de rechtbank) of het 
in staat van faillissement verklaard worden of het onderworpen worden aan enige andere analoge 
insolventieprocedure onder enig toepasselijk recht;  
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8.1.3. de Klant het uitvoeren van alle of een substantieel deel van haar activiteiten opschort, dreigt op te 
schorten, beëindigt of dreigt te beëindigen; of 

8.1.4. de financiële positie van de Klant verslechtert in die mate dat naar het oordeel van Bontexgeo de 
mogelijkheid van de Klant om haar verplichtingen uit hoofde van het Contract adequaat na te komen, 
in gevaar is gebracht. 

8.2. Zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan Bontexgeo, zonder gerechtelijke 
tussenkomst, de uitvoering van haar verplichtingen onder een Contract of iedere andere overeenkomst 
tussen de Klant en Bontexgeo opschorten indien de Klant te maken krijgt met één van de vermelde 
gebeurtenissen in artikel 8.1, of Bontexgeo redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat 
met één van deze te maken te krijgen, of indien de Klant nalaat om enig bedrag verschuldigd onder een 
Contract te betalen op de vervaldag van betaling. 

8.3. Zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan Bontexgeo zonder gerechtelijke 
tussenkomst een Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door hiervan schriftelijk kennisgeving 
te doen aan de Klant, indien de Klant nalaat om enig bedrag verschuldigd onder een Contract op de 
vervaldatum te betalen en in gebreke blijft, niet minder dan 14 (veertien) dagen na schriftelijke 
kennisgeving om een dergelijke betaling te doen. 

8.4. Bij beëindiging van een Contract om welke reden dan ook, zal de Klant onmiddellijk alle openstaande 
en niet-betaalde facturen van Bontexgeo en eventuele rente of andere kosten die daarmee verband 
houden, onmiddellijk aan Bontexgeo betalen. 

8.5. Beëindiging van een Contract doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die 
zijn ontstaan bij beëindiging, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen met betrekking tot 
een schending van dat Contract, welke bestond op of vóór de datum van beëindiging. 

8.6. Elke bepaling van een Overeenkomst die expliciet of impliciet bedoeld is om van kracht te worden op 
of na beëindiging, blijft onverminderd van kracht. 

9. Beperking van aansprakelijkheid 

9.1. Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Bontexgeo beperken of uitsluiten voor: 

9.1.1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, 
agenten of onderaannemers (indien van toepassing); 

9.1.2. fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling;  

9.1.3. aansprakelijkheid in overeenstemming met toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving die 
niet bij wet kan worden uitgesloten; of 

9.1.4. enige kwestie ten aanzien waarvan het onwettig zou zijn voor Bontexgeo om aansprakelijkheid uit te 
sluiten of te beperken. 

9.2. Behoudens artikel 9.1: 

9.2.1. is Bontexgeo in geen geval aansprakelijk tegenover de Klant, hetzij contractueel, hetzij 
buitencontractueel of anderszins, voor (a) verlies van winst, (b) verlies van besparingen, (c) verlies van 
kansen, (d) gebruiksverlies, (e) productieverlies, (f) herroepingskosten, (g) contractverlies, (h) boetes, 
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schade of claims van derden tegen de Klant, of (i) enige andere gevolgschade voortvloeiend uit of 
verband houdend met deze Voorwaarden of met betrekking tot een Contract; en  

9.2.2. De totale aansprakelijkheid van Bontexgeo tegenover de Klant met betrekking tot alle andere 
verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of met betrekking tot een 
Contract (inclusief enige vordering op grond van artikel 4, die onderworpen blijft aan de beperkingen 
die daarin zijn uiteengezet), hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel of anderszins, zal in geen 
geval de aankoopprijs van de Goederen die de desbetreffende aansprakelijkheid veroorzaakten of 
aanleiding daartoe gaven, overschrijden. 

9.2.3. De rechtsmiddelen van de Klant onder deze Voorwaarden zijn exclusief en de enige rechtsmiddelen 
voor het tekortkomen van Bontexgeo om te voldoen aan haar verplichtingen in het kader van deze 
Voorwaarden en/of enig Contract. 

10. Overmacht 

Geen van de partijen zal een Contract schenden of aansprakelijk zijn voor vertraging bij het uitvoeren of niet-
nakomen van één van haar verplichtingen (met uitzondering van enige betalingsverplichting) op grond van 
een Contract als deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. Indien de 
periode van vertraging of niet-uitvoering gedurende 3 (drie) maanden aanhoudt, kan de partij die niet wordt 
beïnvloed door het Geval van overmacht dit Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door hiervan 
schriftelijk kennisgeving te doen aan de betrokken partij. 

11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1. Bontexgeo is en blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van alle goederen, 
specificaties en alle schriftelijke materialen die in verband daarmee worden geleverd (inclusief elke 
verpakking) en heeft de volledige eigendom op die rechten. 

11.2. De Klant doet niets, en zal geen derde partij machtigen om iets te doen, wat de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Bontexgeo zou schaden of zou kunnen schaden of daarmee strijdig zou kunnen 
zijn met betrekking tot alle Goederen, Specificaties en alle schriftelijke materialen die in verband 
daarmee worden geleverd (inclusief enige verpakking) of de daaraan verbonden goodwill en zal in het 
bijzonder andere markeringen (geheel of gedeeltelijk) op enige Goederen niet wijzigen, vernietigen, 
verdoezelen of incorporeren, of autoriseren om dit te doen. De Klant zal geen derde persoon gebruiken 
of machtigen om de Intellectuele Eigendomsrechten van Bontexgeo te gebruiken met betrekking tot 
alle Goederen, Specificaties en alle schriftelijke materialen die in verband daarmee worden geleverd 
(inclusief enige verpakking) op enig briefpapier, reclame, promotie of verkoop van materiaal anders dan 
zoals van tot tijd schriftelijk toegestaan door Bontexgeo.  

11.3. Voor zover Goederen worden vervaardigd in overeenstemming met Specificaties of technische 
gegevens die door de Klant worden verstrekt (of materiële informatie en/of vereisten die zijn 
opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in dergelijke specificaties of technische gegevens), zal de 
Klant Bontexgeo schadeloosstellen voor alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen 
(inclusief directe, indirecte of vervolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rente, boetes 
en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) geleden of opgelopen door Bontexgeo in 
verband met enige vordering tegen Bontexgeo wegens daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de 
Intellectuele Eigendomsrechten van derden voortvloeiend uit of in verband met het gebruik door 
Bontexgeo van de specificaties en/of technische gegevens verstrekt door de Klant (of het materiaal 
informatie en/of vereisten die in verband daarmee door de Klant worden verstrekt). Dit artikel 11.3 
blijft van kracht na de beëindiging van het Contract. 
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11.4.  Bontexgeo geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de geldigheid of afdwingbaarheid van 
de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Goederen, Specificaties en alle schriftelijke 
materialen die in verband daarmee worden geleverd (inclusief enige verpakking) noch over het feit of 
ze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

12. Algemeen 

12.1. Toewijzing en overige handelingen 

12.1.1. Bontexgeo kan te allen tijde alle rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract toewijzen, 
overdragen, in pand geven, belasten, uitbesteden of daar andere transacties mee verrichten, op welke 
manier dan ook. 

12.1.2. De Klant mag geen rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract toewijzen, overdragen, in 
pand geven, belasten, uitbesteden of daar andere transacties mee verrichten, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Bontexgeo. 

12.2. Volledige overeenkomst 

12.2.1. Een Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en overstijgt alle 
eerdere overeenkomsten, beloften, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, schriftelijk of 
mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. 

12.2.2. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot 
verklaringen, uitspraken, garanties of verzekeringen (hetzij onschuldig of uit nalatigheid) die niet in 
een Contract zijn vastgelegd. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen aanspraak kan maken op een 
onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige afwijking op basis van een 
verklaring in deze overeenkomst.  

12.3. Variatie 

Geen enkele wijziging van een Contract is bindend tenzij deze schriftelijk is en wordt aanvaard door de partijen 
(of hun bevoegde vertegenwoordigers). 

12.4. Verklaring van afstand 

12.4.1. Een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel is alleen van kracht als deze schriftelijk 
wordt gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een aansluitende 
schending of verzuim. Een vertraging in de uitoefening of de niet-uitoefening, of de enkele of 
gedeeltelijke uitoefening, van enig recht of rechtsmiddel, zal niet: 

12.4.1.1. afstand doen van een ander recht of rechtsmiddel; of 

12.4.1.2. de verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel voorkomen of beperken. 

12.5. Ontbinding 

Indien enige bepaling of deelbepaling van een Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of 
wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de mate die noodzakelijk is om deze geldig, wettig en 
afdwingbaar te maken. Als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of 
deelbepaling geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of deelbepaling onder 
dit artikel heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract. 
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12.6. Kennisgevingen 

12.6.1. Elke kennisgeving of andere mededeling die wordt gedaan aan een partij in het kader van of in 
verband met een Contract moet schriftelijk zijn gericht aan die partij op de hoofdvestiging of een 
ander adres dat deze partij schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven in overeenstemming met 
dit artikel, en zal persoonlijk worden afgeleverd, verzonden door eersteklas franco post of andere 24-
uursbezorgservice, commerciële koerier, of per fax of e-mail. 

12.6.2. Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, 
op het moment van de levering op het adres vermeld in artikel 12.6.1; indien verzonden met 
eersteklas franco post of een andere 24-uursbezorgservice, om 9.00 uur op de tweede dag na 
verzending; indien geleverd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het 
ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, een dag na 
verzending. 

12.6.3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betekening van procedures of andere 
documenten in een rechtshandeling. 

12.7. Rechten van derden 

Het is niet de bedoeling van de partijen dat een Contract of enige bepaling van deze Voorwaarden afdwingbaar 
zou zijn voor een persoon die geen partij is bij het Contract. 

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied 

13.1. Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, interpretatie, 
tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van een Contract of deze Voorwaarden worden beheerst 
door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar Bontexgeo haar 
maatschappelijke zetel heeft, zonder gevolg te geven aan een andere rechtskeuze of collisieregels of 
bepalingen die ertoe zouden leiden dat de wetten van enig ander rechtsgebied van toepassing zijn. De 
toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties der internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (1980) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2. De bevoegde rechtbanken waar Bontexgeo haar maatschappelijke zetel heeft, zijn exclusief bevoegd 
om geschillen of vorderingen te beslechten die voortvloeien uit of betreffende het bestaan, de 
geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van een Contract dat is gesloten 
onder deze Voorwaarden. Niets in dit artikel 13.2 doet afbreuk aan het recht van Bontexgeo om een 
procedure tegen de Klant in te stellen voor een andere bevoegde rechtbank waar de Klant een vestiging 
heeft, noch zal het instellen van een procedure in één of meer rechtsgebieden het instellen van 
procedures in andere rechtsgebieden uitsluiten, al dan niet gelijktijdig, voor zover toegestaan door de 
wet van dat andere rechtsgebied. 

13.3. Niets in deze Voorwaarden of in enig Contract zal elk van de Partijen beletten om een kwestie bij de 
juiste rechtbank voor te leggen voor het opleggen van een dringende maatregel. 

 


