1. ALGEMEEN
De onderstaande verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes en elke met ons
afgesloten transactie, met uitzondering van servicecontracten. Afwijkende
voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
lnkoopvoorwaarden van afnemers gelden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met de
onderhavige verkoopsvoorwaarden.
In geval van rechtstreekse invoer door de koper gelden uitsluitend de algemene
voorwaarden van de fabriek die de bestelling heeft ontvangen; afwijkingen van deze
voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gegeven
door de directie van Danfoss.
2. OFFERTES
Onze offertes zijn vrijblijvend; wij zijn slechts gebonden nadat wij de opdracht
schriftelijk hebben bevestigd.
3. DOCUMENTATIE
De in onze catalogi, prijslijsten, offertes, circulaires, afbeeldingen, tekeningen, schema’s
en andere bescheiden vermelde gegevens met betrekking tot maten, gewichten en
andere hoedanigheden van onze producten zijn niet bindend. Danfoss behoudt zich
het recht voor zijn producten zonder voorafgaandelijk bericht te wijzigen zelfs indien
deze reeds in bestelling zouden zijn.
De auteursrechten op bedoelde bescheiden en op al datgene wat door ons wordt
gepubliceerd, behouden wij ons voor. Onze publicaties mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan
derden ter hand gesteld of ter inzage worden gegeven.
4. PRIJZEN
Onze prijzen zijn vrijblijvend. Indien materiaalprijzen, lonen, sociale, fiscale en/of
andere lasten, zoals invoerrechten en BTW, vrachten of verzekeringspremies verhoogd
worden of een prijsstijging intreedt ten gevolge van waardevermindering van de
valuta nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, ook al gebeurt dit
ingevolge reeds bij de schriftelijke bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij
gerechtigd de aan ons verschuldigde prijs, met inachtneming van de eventueel ter
zake bestaande wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen.
De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de aldus gewijzigde prijs indien hij
niet binnen acht (8) dagen na verzending door Danfoss van de mededeling van de
prijswijziging, daartegen bij Danfoss schriftelijk heeft geprotesteerd.
De verkochte producten worden noch teruggenomen, noch verwisseld, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen..
5. LEVERING
a. Onze levering geschiedt afleveringsadres aan verharde weg, onafgeladen van de
vrachtwagen in België en het Groothertogdom Luxemburg
b. Voor bestellingen beneden € 500,00 (excl. BTW) wordt € 30,00 deelname in de
kosten aan de koper in rekening gebracht.
c. Vrachtkosten voor express leveringen vallen volledig ten laste van de koper.
d. Een deelname in vracht- en behandelingskosten ten bedrage van 3% op de
verkoopprijs, zal aan de koper in rekening gebracht worden, tenzij anders vermeld. De
voorwaarden in 5b zijn hier tevens aan onderworpen.
e. Ook indien wij de vrachtkosten in rekening brengen, zijn wij vrij de vervoerswijze te
kiezen.
f. De verzending van goederen geschiedt steeds voor risico van de afnemer, zelfs in
geval van franco levering en zelfs indien voor onze zendingen door de vervoerder op
de vrachtbrieven wordt aangeduid dat alle schade veroorzaakt tijdens het transport
ten laste en voor rekening is van de afzender.
6. VERPAKKING
Wij behouden ons het recht voor om verpakking tegen kostprijs in rekening te
brengen.
7. LEVERINGSTIJD
a. De opgegeven leveringstijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben
bevestigd, nadat alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden
zijn vervuld en nadat de afnemer, de naar het oordeel van Danfoss, voor de uitvoering
der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld. Is een
vooruitbetaling bedongen dan gaat de leveringstijd pas in als deze is ontvangen en
aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan.
b. Wat de leveringstijd betreft worden de goederen als geleverd beschouwd als zij voor
verzending aan de afnemer gereed staan.
c. Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nooit
recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nako-men
van enige verplichting welke voor hem uit deze of enige andere met deze
overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Indien een
bepaalde termijn is overeengekomen geeft overschrijding daarvan de tegenpartij
enkel het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
d. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel, na achtereenvolgens beschikbaar
komen der goederen, in gedeelten te leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd per
factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te vragen overeenkomstig
de geldende betalingsvoorwaarden.
8. RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT
a. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van art. 7b, draagt de
afnemer het risico voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke aan of door
deze goederen, voor de afnemer of voor derden, mocht ontstaan.
b. Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in art. 7b, gaat de eigendom van de
goederen slechts over op de afnemer wanneer elke verbintenis in hoofde van de
afnemer die betrekking heeft op deze goederen, met inbegrip van eventuele intresten
en kosten, is voldaan. Tot die datum zal de afnemer de goederen niet in pand mogen
laten geven noch mogen laten hypothekeren.
c. Met betrekking tot onbetaalde rekeningen zal worden aangenomen dat in het

magazijn van de klant aanwezige voorraden van door Danfoss geleverde artikelen
daarop betrekking hebben.
9. GARANTIE
a. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij in, zowel voor de
degelijkheid der door ons geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor
door ons geleverde en gebruikte materiaal, in de zin dat alle gebreken aan de
geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst dat ze gebleken zijn binnen 12
maanden na de levering in de zin van art. 7b, en dat ze het uitsluitend het gevolg zijn
van een door ons ontworpen, niet deugdelijke constructie, een gebrekkige afwerking
of van het gebruik van slecht materiaal, door ons kosteloos worden hersteld. Hiertoe
dient de afnemer de defecte goederen franco aan ons adres terug te sturen. Wij zijn
dus nimmer verplicht eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. Deze
garantieverplichtingen vervallen indien en zodra de koper en/of derden
werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze schriftelijke
toestemming.
b. Indien wij menen in het kader van onze garantieverplichting te moeten overgaan tot
vervanging van de goederen of onderdelen door nieuwe, zullen wij deze kosteloos en
franco leveren, maar overeenkomstig dezelfde voorwaarden als deze die van
toepassing waren op de vervangen stukken. De goederen of onderdelen, die
vervangen worden door nieuwe, worden door deze levering onze eigendom en dienen
ons door de koper franco teruggestuurd te worden.
c.De garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen,
zij geldt ook niet voor lakwerk en chroomwerk, tenzij de beschadigingen daarvan het
gevolg zijn van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
d. Tegen zichtbare gebreken moet schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de
goederen worden geprotesteerd, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten
aanzien van deze gebreken vervalt.
Indien het evenwel zichtbare gebreken of niet conforme leveringen betreft, die
kunnen worden vastgesteld bij de levering, dienen dergelijke problemen onmiddellijk
te worden gemeld aan de vervoerder bij de afgifte van de goederen en te worden
vermeld op het desbetreffende borderel. Bij gebreke daarvan zal elke latere klacht niet
worden aanvaard.
e. De vermeende niet-nakoming van onze garantieverplichting ontheft de afnemer
niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons
gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
f. Wij zijn tot geen enkele garantie - van welke aard ook - gehouden indien de afnemer
niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit
deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst
mocht voortvloeien.
g. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de garantieverplichting hierboven
omschreven. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de werking of niet-werking
van het door ons geleverde of bewerkte goed, of door het in onze dienst zijnde
personeel toegebracht aan goederen en/of personen - welke of wie ook. De koper is
gehouden ons tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot zodanige kosten,
schaden en interesten te vrijwaren, tenzij deze schade toerekenbaar is aan opzet of
grove fout van Danfoss zelf.
h. Indien door bijvoorbeeld in- en/of uitvoerverboden, stakingen of andere niet te
voorziene omstandigheden de garantieverplichtingen niet kunnen worden
nagekomen, worden deze opgeschort.
10. BETALING
a. De betaling moet geschieden binnen 30 dagen einde facturatiemaand, ofwel
contant mits 1% disconto. Het is de koper niet toegestaan enig bedrag met het door
hem verschuldigde te compenseren.
b. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door ons aangegaan onder de
opschortende voorwaarde, dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende
kredietwaardigheid van de koper blijkt.
c. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk
in uitvoering hebben genomen, alvorens verder te leveren, van de koper te eisen dat
hij in ons voordeel zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
d. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente
wegens verzuim gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd
wordt als zijnde verlopen. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een vergoeding verschuldigd van de bijkomende nadelen, administratie- en andere
kosten ten belope van minimaal 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen,
met een minimum van € 60,00, verschuldigd, dit onder voorbehoud van andere
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
In zoverre de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, kan Danfoss
alle leveringen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden
aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoeding en intresten.
Danfoss is tevens gerechtigd de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.
e. In afwijking van het gestelde sub 10a zijn wij gerechtigd in daarvoor naar ons
oordeel in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen vooruitbetaling, contante
betaling of onder rembours te leveren, zonodig in afwijking van eventueel tevoren
gemaakte afspraken.
f. In geval van laattijdige betaling zullen alle niet vervallen facturen opeisbaar worden.
11. ARBITRAGE
Elk geschil, met inbegrip de geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig
worden beschouwd, welke tussen partijen mocht ontstaan naar aanleiding van het
afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of
van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal
tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel
van Danfoss behoren.
Druk 30-11-2007

