ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN FLECTION BELGIUM N.V.
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Toepasselijkheid
Iedere Overeenkomst is exclusief onderworpen aan en beheerst door de Voorwaarden met uitsluiting van iedere andere zelfs tegenstrijdige algemene voorwaarden van de
Leverancier, zelfs indien Flection de algemene voorwaarden van de Leverancier niet uitdrukkelijk heeft betwist en de Leverancier de prestaties heeft uitgevoerd zonder enig
voorbehoud. Deze Voorwaarden maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten en zijn exclusief van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van
Flection en Klant. Bij gebreke aan uitdrukkelijke aanvaarding van de Voorwaarden door de Leverancier, worden de Voorwaarden geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier
deze voorwaarden niet heeft betwist bij aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst ervan.
Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen
die nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen ten einde een vervangende regeling te treffen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling in acht zal worden genomen.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Flection uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten
Een aanbieding, offerte of prijsopgave is enkel ter informatieve titel, bindt Flection niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Klant.
Flection heeft het recht een Order zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit die weigering voortvloeit.
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Flection een Order van Klant schriftelijk aanvaardt door toezending van een Orderbevestiging dan wel indien door
Flection uitvoering aan een Order wordt gegeven. Indien Flection op verzoek van Klant enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Klant Flection
daarvoor betalen conform de dan bij Flection geldende tarieven
Alle opgaven door Flection van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen waaronder monsters, afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen en modellen zijn met zorg
gedaan maar Flection staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen voordoen. Opgaven en aanduidingen van welke aard ook binden Flection niet.
Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is het Klant bekend welke technische stappen zullen leiden tot totstandkoming van de Overeenkomst, of de
Overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is alsook de talen waarin de Overeenkomst tot stand kan komen. Flection is voorts niet verplicht om voorafgaand aan
totstandkoming van de Overeenkomst dienaangaande informatie te verstrekken aan Klant, tenzij deze niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep. Evenmin is Flection
verplicht om kenbaar te maken of zij bepaalde gedragscodes onderschrijft dan wel om deze langs elektronische weg voor Klant kenbaar te maken, tenzij Klant niet handelt in de
uitoefening van bedrijf of beroep.
Flection wordt ter zake van Orders uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder dan wel door een bijzondere volmachtdrager. De identiteit van
voornoemden zal bij het afsluiten van de overeenkomst blijken uit enige publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dan wel uit het voorleggen van een origineel
document waaruit de bijzondere volmacht blijkt.
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Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in 4.1. wordt overeengekomen, geldt deze wijziging
of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij
nadrukkelijk anders wordt bepaald.
Deze Voorwaarden kunnen door enkele schriftelijke mededeling door Flection aan Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest door de Leverancier binnen dertig (30) dagen
na mededeling van Flection gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten
voorzover deze nog dienen te worden uitgevoerd na de dag der mededeling.
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Prijzen en tarieven
Alle prijzen en tarieven van Flection zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld en overeengekomen, komen,bovenop de prijs ten
laste van Klant de kosten van verpakking, verzending en vervoer naar de plaats van aflevering, eventuele in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of
belastingen opgelegd of geheven terzake van Producten en Diensten.
Elke verandering van de factoren die op de prijs en tarieven van Flection van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, verpakkingskosten, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en
andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Flection doorberekenen aan Klant. Flection kan de
overeengekomen prijzen en tarieven eenzijdig wijzigen. Indien prijs/tariefsverhoging, anders dan ingevolge een wettelijke prijs/tariefsverhoging, plaatsvindt binnen drie (3)
maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Flection is alsdan niet verplicht tot enige schadevergoeding jegens Klant.
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Definities
In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
Flection: Flection Belgium NV, met maatschappelijke zetel gelegen aan de Prins Boudewijnlaan 17, te B-2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0465.143.506, alsmede haar
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen;
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Flection een Overeenkomst aangaat of met wie Flection in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Flection en Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die
overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst met betrekking tot Producten of Diensten die de specifieke
contractsvoorwaarden tussen Flection en Klant stipuleert;
Producten: goederen waaronder – maar niet beperkt tot – ICT materialen en computerapparatuur in de ruimste zin, PC's, notebooks, monitoren, servers, printers en
randapparatuur en/of separate onderdelen van deze goederen, bedoeld om te verkopen en anders dan Apparatuur;
Diensten: alle dienstverlening door Flection ten behoeve van Klant, waaronder – maar niet beperkt tot – "Refubishment-werkzaam-heden", bestaande uit onder meer het
verzamelen van (technische) informatie omtrent Apparatuur, het verwijderen van data, het herstellen, repareren, vervangen, verpakken en/of vernietigen van ICT materialen en
computerapparatuur in de ruimste zin, monitoren, servers, printers en randapparatuur en/of separate onderdelen van deze goederen;
Apparatuur: alle goederen die het onderwerp zijn van Diensten, anders dan Producten;
Order: iedere opdracht/bestelling van Klant, in welke vorm dan ook;
Orderbevestiging: iedere schriftelijke bevestiging van een Order door Flection, waaronder bevestiging per faxbericht en elektronisch dataverkeer (e-mail);
Software: computerprogrammatuur in de ruimste zin van derden.

Betaling
Behoudens andersluidende afspraak, zal Klant de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, verrekening of opschorting integraal contant betalen bij aflevering
overeenkomstig artikel 8 ten kantore van Flection dan wel op een door Flection aan te wijzen bankrekening. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt,
accepteert Flection in beginsel slechts vooruitbetaling per bank.
Flection behoudt zich het recht voor om bij de totstandkoming van de Overeenkomst tot zekerheid van betaling van de prijs, een voorschot te vragen van Klant, waarvoor de
daarmee gemoeide kosten ten laste van Klant komen. Indien de verlangde zekerheid niet wordt verschaft, heeft Flection het recht hetzij haar verplichtingen op te schorten dan wel
de Overeenkomst met Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel 16.
Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim en zal Klant aan Flection van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest
verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij per begonnen maand de volledige interest voor die maand verschuldigd zal zijn. Alsdan zijn alle vorderingen van Flection op Klant uit
hoofde van de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten onmiddellijk en integraal opeisbaar, onverminderd het bepaalde onder artikel 16.
In geval van faillissement van Klant of ingeval van gerechtelijk concordaat of een gelijkaardige toestand van staking van betaling of de klant gebruik maakt van het mechanisme
van de collectieve schuldenregeling of door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, worden alle vorderingen van
Flection onmiddellijk en integraal opeisbaar.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Flection moet maken ter incasso van haar vordering(en) komen voor rekening van Klant. De te vergoeden buitengerechtelijke
kosten zullen 15% van het totaal nog openstaande bedrag bedragen met een minimum van 50€ onverminderd het recht van Flection om de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke
of buitengerechtelijke kosten te bewijzen en te vorderen.
Indien de Order is geplaatst door meerdere Klanten, dan zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
Afleveringstermijn
De afleveringstermijn heeft betrekking op de termijn voor de aflevering van Producten alsmede op de termijn voor het verrichten van te leveren Diensten.
De door Flection opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Flection geldende omstandigheden en, voorzover
afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Flection verstrekte gegevens. De afleverings-termijn zal zo veel mogelijk in acht worden genomen maar wordt
enkel ten indicatieve titel meegedeeld en is niet bindend.
De afleveringstermijn gaat in op de datum van de Orderbevestiging door Flection of, wat betreft Diensten, de dag waarop Apparatuur ter plaatse van Flection arriveert,
behoudens andersluidend beding. Indien Flection voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt,
gaat de afleverings-termijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Flection, maar niet eerder dan op de datum van de Orderbevestiging of,
wat betreft Diensten, de dag waarop Apparatuur ter plaatse van Flection arriveert.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op schadevergoeding terzake. Klant is slechts gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien van deze in
redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft en er voorts veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Klant terzake
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overschrijding van een afleveringstermijn zijn verstreken zonder dat de betreffende Producten en/of Diensten door Flection zijn afgeleverd. Ook dan heeft Klant geen recht op
schadevergoeding terzake.
Flection heeft te allen tijde het recht om in gedeelten af te leveren binnen de vooropgestelde leveringstermijn.
Aflevering en risico
Alle afleveringen van Producten en het verrichten van Diensten geschieden ter plaatse van (het magazijn van) Flection gelegen aan de Prins Boudewijnlaan 17, te B-2550
Kontich, behoudens andersluidend beding.
Het risico van Producten en de verpakking daarvan gaat steeds op Klant over op het tijdstip waarop Producten identificeerbaar aanwezig zijn in het magazijn op het adres vermeld
in artikel 8.1. Derhalve zal het laden, het desgevallend verder vervoer naar de bestemming opgegeven door Klant en het lossen van Producten steeds geschieden voor rekening
en risico van Klant. Apparatuur blijft te allen tijde voor rekening en risico van Klant. Het vervoer van Apparatuur geschiedt voor rekening en risico van Klant.
Aflevering van Producten onder rembours zal uitsluitend kunnen plaatsvinden voorzover de verkoopprijs van betreffende Producten tezamen niet hoger is dan € 2.500 ,--.
Klant draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder afleverings- en installatietijdstippen.
Mocht Klant Producten niet afhalen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het verzenden van een per post aangetekend schrijven aan Klant door Flection, dan is Flection gerechtigd
om hetzij de Overeenkomst te beëindigen onverminderd het recht op schadevergoeding van Flection of Klant te dwingen de Producten af te nemen. In dit laatste geval zijn de
kosten om de Producten op te slaan voor rekening en risico van Klant., onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding van Flection.
Indien gebruik is gemaakt van door Flection ter beschikking gestelde leenemballage, dienen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering van
Producten of, wat betreft Apparatuur, na het arriveren daarvan op de plaats van bestemming, aan Flection leeg en in onbeschadigde staat te worden geretourneerd. Klant is
verplicht om deze (verpakkings)materialen te merken als eigendom van Flection en deze in goede staat te onderhouden. Bij overschrijding van voornoemde termijn is Flection
gerechtigd om tot vervanging van de materialen over te gaan waarvoor de kosten voor rekening van Klant komen.
Software
Indien op Producten of op Apparatuur Software is geïnstalleerd, staat Flection er niet voor in dat Klant van de rechthebbende het recht verkrijgt Software te gebruiken. Flection
wordt geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen Klant en rechthebbende op Software. Voorzover aan Klant enig gebruiksrecht wordt verstrekt, gebeurt dat door en voor
rekening en risico van de rechthebbende op Software.
Uitsluitend indien tussen Klant en rechthebbende op Software een overeenkomst ten aanzien van het gebruik van Software tot stand is gekomen, zal Klant gerechtigd zijn om van
de betreffende Software gebruik te maken. De omvang van het verleende gebruiksrecht ten aanzien van Software wordt bepaald door de door de rechthebbende bedongen
voorwaarden.
Indien door Flection op verzoek van Klant Software wordt geïnstalleerd op Producten of Apparatuur, staat Klant er voor in dat Flection van de rechthebbende op de betreffende
Software ook het recht verkrijgt om deze te (laten) installeren en vrijwaart Klant Flection voor aanspraken van de rechthebbende dienaangaande.
Flection is jegens Klant niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van de in artikel 9.1 bedoelde op Producten of Apparatuur geïnstalleerde Software mocht ontstaan en Klant
vrijwaart Flection voorts voor alle aanspraken van derden dienaangaande alsmede aangaande inbreuken op rechten met betrekking tot (de installatie van) Software.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering en de risico overdracht, pas over van Flection op Klant na integrale en onvoorwaardelijke betaling door
Klant aan Flection van de prijs van dit goed zoals bepaald in artikel 5
Iedere betaling die van Klant wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen welke Flection op Klant mocht hebben ten aanzien van welke Flection in
10.1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal iedere betaling die van Klant wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde
rente en kosten.
Alvorens de eigendom van Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd Producten aan derden te verkopen, verhuren of in gebruik te geven, aan derden te
verpanden, of anderszins al dan niet ten behoeve van derden te bezwaren.
Tot op het ogenblik van integrale en onvoorwaardelijke betaling, is Flection gerechtigd om Producten voor rekening en op risico van Klant terug te (doen) halen waartoe Klant
Flection ook de gelegenheid zal bieden.
Tot op het ogenblik van integrale en onvoorwaardelijke betaling, zal Klant alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de goederen in natura bij Klant blijven
identificeerbaar als eigendom van Flection. De Klant verwittigt er, indien nodig de schuldeiser-pandhouder en de verhuurder per aangetekend schrijven van met kopie aan
Flection. Bovendien zal Klant Flection onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig
onderdeel van Producten. Flection draagt het risico voor geheel of gedeeltelijk verlies van of schade aan de Producten.
Bij beslag, faillissement of gerechtelijk concordaat zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van
Flection.
Conformiteit, inspectie en klachten
Klant is verplicht Producten en Apparatuur onmiddellijk bij ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te inspecteren of te doen
inspecteren.
Eventuele klachten ten aanzien van gebreken aan Producten of Apparatuur moeten uiterlijk binnen acht (8) dagen na aflevering van Producten of, wat betreft Diensten, na
aankomst van Apparatuur op de plaats van bestemming, schriftelijk aan Flection onder toezending van de originele factuur worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet
binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering schriftelijk aan Flection worden medegedeeld.
Klant zal alle door Flection voor onderzoek van de klachten gewenste medewerking verlenen, onder meer door Flection in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in
te stellen of in te doen stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
Klant kan in ieder geval geen aanspraken jegens Flection geldend doen maken indien de in artikel 11.2 genoemde termijnen niet in acht worden genomen of indien Flection niet in
de gelegenheid is gesteld de klachten te controleren.
Na het ontdekken van enige onvolkomenheid is Klant verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten of Apparatuur onverwijld te
staken.
Totdat Flection onder haar voorwaarden schriftelijk met retournering van Producten of Apparatuur heeft ingestemd, staat het Klant niet vrij deze te retourneren. De kosten van
retourneren zijn voor Klant en Producten of Apparatuur blijven voor diens risico.
In het geval van afkeuring van Producten of Apparatuur door Flection, heeft Flection de bevoegdheid om Producten te herstellen of te vervangen voor een ander gelijkwaardig
product. Klant dient in alle gevallen een back-up te maken van eventuele door hem toegevoegde gegevens op de harde schijf. Flection is niet aansprakelijk voor enige schade met
betrekking tot (verlies van) gegevens op de harde schijf of andere geïnstalleerde toevoegingen. Klant is ermee bekend dat Producten volledig zullen worden ontdaan van alle
toevoegingen, onder meer door middel van het wissen van de harde schijf.
Gebreken met betrekking tot een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Klant slechts het recht op ontbinding
van de gehele Overeenkomst indien van Klant instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.
Eventuele klachten laten de betalings- en overige verplichtingen van Klant onverlet. Klant kan geen aanspraken terzake gebreken van Producten of Apparatuur doen gelden
jegens Flection zolang Klant enige verplichting jegens Flection niet is nagekomen.
Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Klant
Klant verplicht zich ertoe om te onderzoeken en te (laten) testen of het gebruik van Producten geschikt is voor beoogde toepassing ervan.
Klant verklaart zich bekend met het feit dat Producten niet nieuw zijn, dat deze door derden eerder zijn gebruikt en dat Producten en de samenstelling ervan gemodificeerd
(kunnen) zijn.
Klant zal op Producten en Apparatuur aangebrachte merk- en herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
Alle rechten van intellectuele eigendom op Producten en Apparatuur, al dan niet in samenwerking met of in opdracht van Klant tot stand gebracht, berusten bij Flection. Modellen,
technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor uitvoering van de Overeenkomst door Flection of aan Klant ter beschikking zijn gesteld, zijn en blijven eigendom van Flection.
Openbaarmaking en mededeling aan derden met betrekking tot bedrijfsinformatie van Flection kan slechts na verkregen toestemming van Flection.
Klant zal aan Flection alle voor de uitvoering van werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
Klant draagt zorg voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen en/of ontheffingen voor de toepassing en het gebruik van Producten en Apparatuur, en zal Flection
dienaangaande vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg mochten zijn van de toepassing of het gebruik van Producten en Apparatuur.
Klant vrijwaart Flection voor en van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op rechten, onder meer rechten van intellectuele en industriële eigendom en rechten tot
bescherming van persoons- en overige (vertrouwelijke) gegevens en informatie, ten aanzien van Producten, Diensten, Apparatuur en Software.
Indien sprake is van een door een derde gestelde inbreuk op in artikel 12.7 voornoemde rechten, zal Klant terstond deze inbreuk staken en gestaakt houden en Flection daarvan
ook terstond op de hoogte stellen.
Overmacht
Onder overmacht van Flection wordt verstaan elke van de wil van Flection onafhankelijke en onvoorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens
Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Flection kan worden verlangd. Tot die omstandigheden
worden onder meer gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Flection of haar toeleveranciers of bij het eigen of door derden
verzorgde transport of de onmogelijkheid te voorzien in arbeidskrachten of maatregelen van overheidsinstanties, en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning.
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13.2

Indien Flection door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

13.3

Indien de overmachttoestand drie (3) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van
overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding.

14.

Garantie

14.1

De bepalingen in dit artikel 14 zijn tevens van toepassing op Apparatuur.

14.2

Flection staat er jegens Klant voor in dat gedurende de in de Overeenkomst genoemde periode na aflevering Producten naar behoren functioneren, mits deze normaal en
zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van Producten gegeven instructies en andere (garantie)voorschriften opgenomen in onder meer de Overeenkomst en de
Voorwaarden, stipt en volledig worden nagekomen. Flection staat niet in voor het uitblijven van beschadigingen en onvolkomenheden in de afwerking voorzover deze niet afdoen
aan de functionaliteit van Producten.

14.3

Een beroep op voornoemde garantie laat de betalings- en overige verplichtingen van Klant overigens onverlet.

14.4

Een beroep op voornoemde garantie kan niet langer worden gedaan indien de garantieperiode is overschreden of indien dat beroep niet onverwijld na constatering van de nietdeugdelijkheid van Producten is gedaan of indien Klant zonder de schriftelijke toestemming van Flection zelf werkzaamheden heeft verricht of laten verrichten aan Producten.

14.5

Indien naar het redelijke oordeel van Flection genoegzaam is aangetoond dat Producten niet behoorlijk functioneren, zal Flection de keuze hebben, hetzij niet deugdelijk gebleken
Producten kosteloos te vervangen tegen retournering van ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Klant alsnog een in
onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen.

14.6

Indien in het kader van voldoening aan haar garantieverplichtingen ondeugdelijke (onderdelen van) Producten worden vervangen, worden deze eigendom van Flection. Producten
blijven volledig voor risico van Klant in het geval door Flection aan Producten reparatie-activiteiten worden verricht.

14.7

Klant dient in alle gevallen een back-up te maken van eventuele door hem toegevoegde gegevens op de harde schijf. Flection is niet aansprakelijk voor enige schade met
betrekking tot (verlies van) gegevens op de harde schijf of andere geïnstalleerde toevoegingen. Klant is ermee bekend dat Producten volledig zullen worden ontdaan van alle
toevoegingen, onder meer door middel van het wissen van de harde schijf.

14.8

Door voldoening aan één van de in artikel 14.5 genoemde prestaties zal Flection terzake zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Flection tot geen enkele verdere
(schade)vergoeding jegens Klant zijn gehouden. De garantietermijn wordt alsdan niet verlengd of vernieuwd.

15.

Aansprakelijkheid

15.1

De aansprakelijkheid van Flection jegens Klant uit hoofde van de (uitvoering) van de Overeenkomst is uitgesloten, behoudens in geval van opzettelijke fout van Flection.

15.2

De aansprakelijkheid van Flection ter zake van wanprestatie in de uitvoering van de Overeenkomst behoudens overmacht, is in ieder geval beperkt tot maximaal het
factuurbedrag dat aan Klant in rekening is gebracht met betrekking tot de Diensten en/of het Producten terzake waarvan Flection toerekenbaar is tekortgeschoten.

15.3

De aansprakelijkheid van Flection ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat in het voorkomende geval onder die verzekering wordt uitgekeerd.

15.4

Klant vrijwaart Flection voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een
Overeenkomst.

16.

Ontbinding

16.1

Indien Klant tekort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst of gedeeltelijk nalaat ze na te komen of uit te voeren, is Klant in verzuim en is Flection gerechtigd
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst hetzij:

a)

de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld; en/of

b)

de Overeenkomst met Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

c)

een en ander onverminderd Flections andere rechten onder welke Overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Flection tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2

In geval van faillissement van Klant of ingeval van een gelijkaardige toestand van staking van betaling, kan Flection de overeenkomst van rechtswege beëindigen zonder
tussenkomst van de rechtbank en zonder de noodzaak van voorafgaandelijke kennisgeving of enige andere formaliteit.

16.3

In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 16.2 zijn alle vorderingen van Flection op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Flection gerechtigd om
Producten terug te nemen overeenkomstig artikel 10 in geval de prijs nog niet integraal werd betaald aan Flection. In dat geval zullen Flection en haar gemachtigde(n) zijn
gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de Producten te revindiceren. Klant is verplicht om alsdan de nodige maatregelen te nemen teneinde
Flection in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

17.

Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1

Het is Flection toegestaan de in enige Overeenkomst met Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Flection worden
overgedragen, zal Flection Klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal
geschieden. Flection is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

17.2

Klant is niet gerechtigd om zijn rechten of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flection.

18.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

18.2

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten of deze Voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Antwerpen, met
dien verstande dat Flection zich het recht voorbehoudt vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij ander rechterlijke colleges die op grond van
nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn om van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Het voorgaande staat niet in de weg aan het recht van partijen op hoger
beroep en cassatie.

18.3

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
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