
 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CSW AUTOMATION BVBA 

 

ARTIKEL 1  
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan 
alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle 
algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de 
opdrachtgever voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met deze van CSW 

Automation bvba. De overeenkomsten worden te goeder trouw uitgevoerd. Geen 
enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve 

regel. Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen opgenomen door een 
vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van CSW Automation bvba zijn slechts 
geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die CSW Automation 

bvba hiertoe kan verbinden. Het plaatsen van een bestelling door de opdrachtgever of 
het ondertekenen door de opdrachtgever van een bestelbon of offerte uitgaande van 
de CSW Automation bvba, impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  
ARTIKEL 2  

Onze bestekken en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Zij 
zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden van lonen, taksen, heffingen 
en materialen. Indien deze of een andere prijsbepalende factor wijzigingen ondergaan, 
behoudt CSW Automation bvba zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op 

evenredige wijze aan te passen. De door CSW Automation bvba genoemde prijzen zijn 
exclusief btw, tenzij anders wordt overeengekomen.  
ARTIKEL 3  
De opdrachtgever wordt geacht de wettelijk vereiste vergunningen te bezitten voor de 
uitvoering van de werken waartoe hij opdracht geeft aan CSW Automation bvba en dit 
volgens de wetten en voorschriften van het betrokken rechtsgebied. Alle schade aan 
CSW Automation bvba berokkend door het niet in orde zijn van de vergunningen zal 
door de opdrachtgever integraal aan CSW Automation bvba vergoed worden.  
ARTIKEL 4  
Alle plannen, tekeningen, modellen, foto’s enz., alsmede alle intellectuele en 
industriële eigendoms- en vermogensrechten die hieruit voortvloeien, blijven 
eigendom van CSW Automation bvba. Zij mogen niet worden meegedeeld aan derden 
en dienen ons op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden. CSW 
Automation bvba heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder 
aan de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd te zijn.  
ARTIKEL 5  
De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden CSW 
Automation bvba niet. Vertraging in de uitvoering van de verbintenis alsook 
overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding, 
noch op ontbinding van de overeenkomst. De uitvoeringstermijnen worden in ieder geval 
verlengd indien de opdrachtgever nalaat de nodige inlichtingen, maten en/of 
goedkeuring van plannen over te maken en in geval van belemmeringen buiten de 
verantwoordelijkheid van CSW Automation bvba.  
De uitvoeringstermijnen worden eveneens verlengd indien de opdrachtgever de 
betalingscondities niet naleeft. Elke vertraging in het overmaken van een voorschot leidt zonder 
verder bericht tot een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijnen.  
ARTIKEL 6  
Het verblijf van de materialen op de werf tijdens de werken geschiedt op risico van de 
opdrachtgever. De bewaking ervan dient door hem te gebeuren.  
ARTIKEL 7  
De aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht van CSW Automation bvba beperkt zich tot 
het bedrag van de factuur van de betrokken levering.  
In ieder geval verbindt de opdrachtgever er zich toe aan CSW Automation bvba alle 
elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, 
teneinde een tijdige vordering van CSW Automation bvba mogelijk te maken ten laste 
van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet naleving van deze laatste 
bepaling is CSW Automation bvba bevrijd van elke verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid.  
CSW Automation bvba is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals 
bepaald in de wet van 25.02.1991.  
ARTIKEL 8  
Klachten moeten schriftelijk en aangetekend bij CSW Automation bvba toekomen 
binnen de acht dagen na de uitvoering van de werken en alleszins voor het gebruik of 
eventuele de voortverkoop ervan. Daarna worden zij geacht conform en aanvaard te 

zijn. De ingebruikname, met of zonder voorbehoud, maakt eveneens een definitieve 
aanvaarding en goedkeuring ervan uit, zelfs indien zij voor de afloop van de hierboven 
gestelde termijn van acht dagen plaats vindt. Gebrek aan overeenstemming met 
betrekking tot de maten en kleuren worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als 
zichtbare gebreken beschouwd. Deze opsomming is niet beperkend.  
ARTIKEL 9  
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 
acht dagen na de factuurdatum.  
ARTIKEL 10  
Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap. Voor zover als wettelijk 
toegelaten en behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn de facturen 

contant betaalbaar. CSW Automation bvba is gerechtigd de werken of goederen te 
factureren naar gelang de vooruitgang der werken of de leveringen, zelfs indien deze 
laatste gedeeltelijk gebeuren. Wanneer op vraag van de koper-opdrachtgever een 
verzending of werk dient uitgesteld te worden ten overstaan van de overeengekomen 
termijn, heeft CSW Automation bvba het recht deze goederen en/of werken reeds aan 
te rekenen. CSW Automation bvba behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van 
de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de koper.  
ARTIKEL 11  
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder 
aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen 

vervallen in geval van niet-betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van 
welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd 
ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40,00) als 
schadebeding, onverminderd het recht van CSW Automation bvba om een vergoeding 
te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten.  
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings- en 
gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de 

koper afzonderlijk aangerekend. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele 
factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van 
rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-
tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.  
ARTIKEL 12  
Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft onderhavig contract of elk ander met CSW 
Automation bvba afgesloten contract gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder 
begrepen niet-tijdige betaling), is CSW Automation bvba gerechtigd van rechtswege en 
zonder aanmaning de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot 
schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van CSW Automation bvba. Dit 
alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven 
opdrachtgever.  
ARTIKEL 13  
CSW Automation bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in 
geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging 
aan de juridische toestand van de opdrachtgever.   
ARTIKEL 14  
Wanneer CSW Automation bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet 
in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt CSW Automation bvba 
zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding 

kan worden geëist. De eventuele overhandiging van een wisselbrief door de koper en 
de aanvaarding daarvan door de verkoper impliceert niet dat tot schuldvernieuwing 
werd overgegaan.  
ARTIKEL 15  
De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van 
schuldvordering.  
ARTIKEL 16 Alle met CSW Automation bvba afgesloten overeenkomsten worden        
beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

 


