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1. ALGEMEEN 
 

1.1 Deze algemene voorwaarden (de “Overeenkomst” of de “Voorwaarden”) 
zijn van toepassing op alle overeenkomsten, informatieverzoeken, 
prijsopgaves en aanbiedingen door of aan Roxtec Belgium BV of door een 
vennootschap binnen de Roxtec Group (hierna “Roxtec”), met inbegrip van 
bestellingen die door een klant (hierna de “Klant” en samen met Roxtec de 
“Partijen”) worden geplaatst en door Roxtec worden aanvaard voor de 
verkoop of levering van producten (de “Goederen”), onderdelen van 
Goederen, herstellingen en diensten zoals training, inspecties en/of 
toezicht door Roxtec aan de Klant (de “Diensten” en samen met de verkoop 
van Goederen de “Werkzaamheden”). Ingeval Roxtec en de Klant een 
raamovereenkomst hebben ondertekend voor de levering, de verkoop of 
het gebruik van Goederen of Diensten, vormen deze Voorwaarden en een 
dergelijke overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de Partijen. 
Tenzij anders aangegeven in de raamovereenkomst, heeft de 
raamovereenkomst voorrang in geval van tegenstrijdigheden tussen de 
Voorwaarden en een dergelijke raamovereenkomst. 
 

1.2 Geen enkele aanpassing of wijziging van deze Voorwaarden is geldig, 
tenzij een dergelijke aanpassing of wijziging schriftelijk is opgemaakt en 
door de tekenbevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen is 
ondertekend. 

 
1.3 Deze voorwaarden vervangen alle voorwaarden of bepalingen van de 

Klant, ongeacht of deze zijn opgenomen in de bestelling van de Klant, in 
onderhandelingen voorafgaand aan de voorwaarden of in gelijk welk 
ander document, en de Klant doet afstand van elk recht zich op andere 
voorwaarden of bepalingen te beroepen. Door Werkzaamheden te 
aanvaarden, gaat de Klant ermee akkoord aan deze Voorwaarden te zijn 
gebonden. Er zijn geen andere overeenkomsten, verklaringen of 
garanties dan deze waarin uitdrukkelijk is voorzien in deze 
Overeenkomst.  

 
1.4 Elke door middel van de catalogi, stalen of ander reclamemateriaal van 

Roxtec weergegeven beschrijving of specificatie is uitsluitend bedoeld om 
een algemeen beeld van de Goederen of Diensten te geven en maakt 
geen deel uit van de Overeenkomst. 

 
  
2. BESTELLINGEN 

 
2.1 De Klant verzoekt schriftelijk om de Werkzaamheden door een 

aankooporder (“Bestelling”) te verstrekken. Roxtec verricht de 
Werkzaamheden ingevolge de aanvaarde Bestelling maar uitsluitend 
onder voorbehoud van deze Voorwaarden. 
 

2.2 In de door de Klant verstrekte Bestellingen voor de aankoop van 
Werkzaamheden worden met betrekking tot Goederen het aantal en de 
beschrijving van bestelde Goederen opgenomen en met betrekking tot 
Diensten het soort Diensten, de geschatte vereiste werkuren voor het 
personeel van Roxtec en andere details, zoals de feitelijke locatie waar 
Roxtec een Dienst of onderdelen ervan zal verrichten (de “Locatie”). 
Roxtec zal dergelijke Bestellingen schriftelijk bevestigen, met inbegrip van 
het geschatte tijdstip van levering.  

 
2.3 Alle Bestellingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring en aanvaarding 

door Roxtec. Een Bestelling is niet bindend voor Roxtec tenzij en totdat 
deze schriftelijk is aanvaard en Roxtec heeft het recht om Bestellingen 
(zonder kennisgeving) om gelijk welke reden en zonder aansprakelijkheid 
te weigeren.  

 

2.4 Elke Bestelling is onder voorbehoud van de bepalingen van de 
Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze 
Voorwaarden, hebben de Voorwaarden voorrang in geval van 
tegenstrijdigheden tussen de Voorwaarden en een bevestigde Bestelling. 

 
2.5 De Klant kan geen aanvaarde Bestellingen annuleren of veranderen, 

tenzij Roxtec met een dergelijke annulering of verandering heeft 
ingestemd.  Roxtec behoudt zich het recht voor om alle met een 
geannuleerde of veranderde Bestelling samenhangende kosten en 
bijkomend een redelijke annuleringsvergoeding in rekening te brengen bij 
de Klant. 

 
3. LEVERINGSVOORWAARDEN – TRANSPORTBELEID 

 

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders aanvaard door Roxtec in een bevestiging van 
de Bestelling, geschieden alle verzendingen van Goederen conform 
INCOTERMS 2010 FCA (vrachtvrij tot vervoerder) (bestemming van de 
Goederen zoals vermeld in de overeenkomstige en uitdrukkelijk door 
Roxtec aanvaarde Bestelling). Het geschatte tijdstip van levering wordt 

bevestigd in de overeenkomstige bevestiging van de Bestelling die door 
Roxtec wordt verstrekt.  
 

3.2. Roxtec spant zich redelijkerwijs in om alle door de Klant bestelde 
leveringen van Werkzaamheden tijdig te verrichten. Het verstrekken van 
Bestellingen door de Klant geschiedt echter uitdrukkelijk met dien 
verstande dat het tijdstip van levering niet van essentieel belang is en dat 
Roxtec bijgevolg geen aansprakelijkheid heeft jegens de Klant voor 
vertragingen van levering om welke oorzaak dan ook (met inbegrip van 
maar niet beperkt tot verliezen of schade resulterend uit een vertraging 
van levering).  

 
3.3. De Klant onderzoekt de Goederen onmiddellijk bij levering en meldt alle 

tekortkomingen, schade aan verpakkingen of andere gebreken die zich 
bij een visuele inspectie van de Goederen manifesteren, binnen tien (10) 
dagen vanaf levering schriftelijk aan Roxtec. Roxtec wordt ontslagen van 
alle aansprakelijkheid voor tekortkomingen en gemanifesteerde gebreken 
indien het niet binnen de voormelde meldingstermijn hiervan in kennis 
wordt gesteld door de Klant. In geval van een onvolledige of verkeerde 
levering of een levering van gebrekkige Goederen is de enige 
verhaalmogelijkheid van de Klant herlevering van een juiste zending op 
kosten van Roxtec.   

 

3.4. Roxtec factureert behandelingskosten aan de Klant voor bestellingen met 
een waarde van minder dan EUR 250 (tweehonderdvijftig euro).  
 
 

4. PRIJS, BETALINGSVOORWAARDEN EN PRIJSOPGAVEBELEID 
 

4.1. De prijzen voor de Werkzaamheden (de “Prijs”/“Prijzen”) zijn in 
overeenstemming met de alsdan geldende Prijslijst van Roxtec. Roxtec 
behoudt zich het recht voor om de Prijzen voor de Goederen en/of 
Diensten te allen tijde aan te passen door een nieuwe Prijslijst te 
verstrekken. 
 

4.2. In de Prijzen zijn geen belasting over de toegevoegde waarde, 
verkoopbelasting en gelijkaardige belastingen inbegrepen noch 
stedelijke, gemeentelijke, federale of staatsbelastingen, hetzij heden 
geheven of te heffen in de toekomst, met uitsluiting van 
inkomstenbelasting.  

 
4.3. Kosten voor verplaatsingen, maaltijden en accommodatie en andere 

onkosten gemaakt door het personeel van Roxtec in verband met de 
Diensten zijn niet inbegrepen in de Prijs en Roxtec heeft altijd recht op 
een compensatie voor redelijke, gedocumenteerde kosten 
dienaangaande. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten voor 
eventueel trainingsmateriaal dat de Klant voor de Werkzaamheden nodig 
kan hebben (het “Trainingsmateriaal”), niet inbegrepen in de Prijzen, 
waarbij geldt dat deze van geval tot geval in rekening worden gebracht. 

 
4.4. Tenzij specifieke kredietvoorwaarden zijn overeengekomen, zijn facturen 

volledig betaalbaar binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle betalingen in 
euro.  

 
4.5. Indien de Klant van mening is dat een factuur onjuiste informatie bevat, 

stelt de Klant Roxtec binnen acht (8) dagen hiervan in kennis met opgave 
van details over de vermeende fout in de factuur. Indien Roxtec hiervan 
geen dergelijke kennisgeving ontvangt binnen de vermelde termijn, wordt 
de factuur geacht juist en geldig te zijn. 

 
4.6. Roxtec heeft bij betalingsachterstand automatisch, dus zonder verdere 

kennisgeving of waarschuwing, recht op betaling door de Klant van een 
nalatigheidsintrest tegen een vaste intrestvoet van tien procent (10%) per 
annum of, indien deze hoger is, tegen de Belgische intrestvoet bepaald 
overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Een dergelijke 
nalatigheidsintrest loopt op van dag tot dag en wordt maandelijks 
samengesteld voor de periode vanaf de datum waarop het bedrag 
oorspronkelijk was verschuldigd, tot en met de datum waarop het bedrag 
volledig werd ontvangen door Roxtec. In geval van betalingsachterstand 
draagt de Klant alle gerelateerde inningskosten, met inbegrip van 
honoraria van advocaten die Roxtec mogelijk heeft moeten betalen als 
gevolg van een dergelijke inbreuk.  

 

4.7. Mocht de Klant zijn verplichting tot het uitvoeren van tijdige betalingen niet 
behoorlijk nakomen, dan heeft Roxtec het recht om voorafbetaling of een 
geschikt onderpand van de Klant te eisen voor toekomstige verkopen. 
Roxtec behoudt zich het recht voor om elke door de Klant verschuldigde 
schuld toe te kennen of over te dragen aan gelijk welke derde, waarbij 
een dergelijke derde volledig is gerechtigd om een dergelijke schuld bij de 
Klant te innen. 
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4.8. Roxtec behoudt zich het recht voor om, na aan de Klant een schriftelijke 

kennisgeving te hebben gedaan en een redelijke termijn te hebben 
gegeven om een achterstallige betaling volledig te voldoen, de nakoming 
van zijn verplichtingen op te schorten totdat dergelijke bedragen volledig 
zijn betaald of de Overeenkomst op te zeggen. 

 
4.9. De Klant heeft niet het recht om aanspraak te maken op schuldvergelijking 

of opschorting of een tegenvordering in te stellen, voortvloeiend hetzij uit 
contractbreuk, inbreuk op een wettelijke plicht of welke andere kwestie 
dan ook, om het geheel of gedeeltelijk inhouden van de betaling van een 
dergelijk bedrag te rechtvaardigen.  

 
5. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT 

 
5.1. De Goederen blijven eigendom van Roxtec totdat deze volledig zijn 

betaald. De eigendom van de Goederen gaat over op de Klant bij 
ontvangst door Roxtec van de volledige betaling door de Klant van de 
overeengekomen prijs, belastingen en alle andere kosten. Indien de Klant 
niet volledig heeft betaald op de overeengekomen betaaldatum, heeft 
Roxtec het recht om de Goederen of relevante onderdelen ervan terug te 
nemen. Niettegenstaande het voorgaande, gaat elk risico met betrekking 
tot de Goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot elk verlies- of 
schaderisico, over op de Klant overeenkomstig artikel 2. 
 

5.2. De Klant is verplicht om Roxtec te vergoeden voor alle kosten die Roxtec 
maakt in verband met de terugneming van de Goederen en het herstel 
ervan in dezelfde omstandigheid als deze waarin ze zich bevonden bij 
levering. 
 

6. TOEGANG, VEILIGHEID EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE  
 

6.1. Wanneer toegang tot de Locatie nodig is voor het verrichten van een 
Dienst, verleent de Klant Roxtec onbeperkte toegang tot dergelijke 
gebouwen, faciliteiten, nutsvoorzieningen en middelen op de Locatie en 
ook tot documenten en informatie die Roxtec redelijkerwijs vereist om de 
Diensten te kunnen leveren. De Klant is ervoor verantwoordelijk alle 
noodzakelijke informatie (in de Engelse taal) te verstrekken en alle 
veiligheidsregels en voorschriften die noodzakelijk zijn om de Diensten 
veilig op de Locatie te kunnen verrichten, duidelijk te communiceren aan 
het personeel dat voor de verrichting van de Diensten is aangesteld. 

 
6.2. Ingeval bijzondere training nodig is om toestemming te krijgen om de 

Locatie of specifieke onderdelen ervan te betreden (bijvoorbeeld offshore 
veiligheidstraining, brandbestrijdingstraining), verbindt de Klant zich ertoe 
om dergelijke training kosteloos te verzorgen voor het personeel dat voor 
de Dienst is aangesteld door Roxtec. 

 
6.3. Indien noodzakelijk voor de nakoming van de Dienst spant de Klant zich 

tot het uiterste in om de op een locatie van de Klant geïnstalleerde frames, 
combinaties van frames, modulen, stayplates, wedges en ronde 
afdichtingen (de “Doorvoeren”) en de openingen vrij te houden van stof, 
verf of andere obstakels die een belemmering voor de Dienst zouden 
kunnen vormen, en verschaft de Klant de voor de verrichting van de 
Dienst noodzakelijke elementen, zoals ladders of stellingen, indien 
noodzakelijk. De Klant verstrekt voorafgaand aan elke Dienst die een 
inspectie omvat, een gedetailleerde lijst waarop elke relevante Doorvoer 
op de Locatie is geïdentificeerd. Aan de lijst wordt de overeenkomstige 
documentatie (bijvoorbeeld tekeningen) gehecht die noodzakelijk is om 
de Doorvoeren op de Locatie te lokaliseren en te identificeren. Roxtec is 
niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de omstandigheid of inspectie 
van een Doorvoer of een product of een omstandigheid die of dat niet op 
de lijst staat en in de overeenkomstige Bestelling niet als onderdeel van 
de Werkzaamheden is geïdentificeerd. 

 
6.4. Roxtec behoudt zich het recht voor om de verrichting van de 

Werkzaamheden op de Locatie te allen tijde op te schorten indien het 
geheel naar eigen inzicht van mening is dat een omstandigheid op de 
Locatie mogelijk of feitelijk een gevaar vormt voor de veiligheid of 
gezondheid van het personeel dat voor de verrichting van de 
Werkzaamheden is aangesteld, en/of van een werknemer van Roxtec.   

 
6.5. De Klant is aansprakelijk voor en zal Roxtec vrijwaren, verdedigen en 

schadeloos stellen (met inbegrip van redelijke honoraria en onkosten van 
advocaten en deskundigen) tegen en voor alle vorderingen, verliezen, 
kosten, oorzaken van rechtshandelingen, schade en onkosten in verband 
met persoonlijk letsel (met inbegrip van overlijden of ziekte) of schade aan 
eigendom voortvloeiend uit of verband houdend met omstandigheden op 
de Locatie.   
 

 
7. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

 

7.1. Alle intellectuele-eigendomsrechten, tekeningen en knowhow op of met 
betrekking tot de Goederen zijn en blijven eigendom van Roxtec of de 
Roxtec Group. Het gebruik door de Klant van intellectuele-
eigendomsrechten die aan Roxtec of een vennootschap van de Roxtec 
Group toebehoren, impliceert niet dat rechten van een dergelijke 
vennootschap aan de Klant worden overgedragen of toegekend. De Klant 
erkent dat Roxtec de volledige en exclusieve eigendom behoudt van alle 
intellectuele-eigendomsrechten die door Roxtec zijn ontworpen of 
waarvan de oorsprong bij Roxtec ligt en die betrekking hebben op 
veranderingen, ontwikkelingen of verbeteringen van de Goederen. 

 
7.2. De Klant stelt Roxtec onverwijld in kennis van aanpassingen, 

verbeteringen, uitbreidingen, bewerkingen, uitvindingen en ontdekkingen 
in verband met de Goederen die tijdens de looptijd van deze 
Overeenkomst door de Klant of door zijn werknemers of consultants 
worden gedaan.  
 

7.3. Roxtec behoudt alle eigendomsrechten, auteursrechten en andere 
intellectuele-eigendomsrechten op of in verband met het 
Trainingsmateriaal en op alle exemplaren van alles of een deel ervan, met 
inbegrip van alle aanpassingen van het Trainingsmateriaal.  

 

8. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
 

8.1. Roxtec garandeert voor maximaal twaalf (12) maanden vanaf levering 
aan de Klant dat alle Goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en 
fabricagegebreken (“Garantie(s)”). De Klant meldt elk gebrek waarvoor hij 
een vordering instelt, onmiddellijk na ontdekking ervan binnen de 
voormelde termijn van twaalf (12) maanden schriftelijk aan Roxtec. Nadat 
Roxtec kennisgeving hiervan heeft ontvangen van de Klant en de 
vordering heeft erkend als vallend onder de Garantie, zal Roxtec naar 
eigen keuze: (i) het gebrekkige Goed herstellen, (ii) een billijk deel van de 
waarde van de Bestelling terugbetalen of (iii) vervangende Goederen of 
onderdelen leveren, indien noodzakelijk op het oorspronkelijke 
verzendpunt. Roxtec is in geen geval te allen tijde verantwoordelijk voor 
het demonteren en/of hermonteren, de-installeren en/of herinstalleren 
van Goederen.  

 
8.2. De verplichtingen van Roxtec voor Goederen zoals uiteengezet in 

bovenstaand artikel 8.1 zijn onder voorbehoud van schriftelijke 
inkennisstelling van Roxtec door de Klant zonder onnodig uitstel en ten 
laatste dertig (30) dagen nadat een gebrek wordt ontdekt of na een 
zorgvuldige inspectie zou moeten zijn ontdekt. Elke door de Klant ter 
kennis gebrachte vordering wordt geacht door de Klant te zijn ingetrokken 
en te zijn kwijtgescholden, tenzij binnen drie (3) maanden na de 
kennisgeving van een dergelijke vordering aan Roxtec een juridische 
procedure dienaangaande is ingeleid. Gebrekkige Goederen die door 
Roxtec zijn vervangen, blijven eigendom van Roxtec. De Klant is verplicht 
om het uitvoeren van het demonteren en herinstalleren van gebrekkige 
Goederen op eigen risico en eigen kosten uit te voeren. 

 
8.3. Indien Roxtec het gebrek niet met succes binnen een redelijke termijn 

heeft verholpen, kan de Klant, mits schriftelijke kennisgeving, een uiterste 
termijn vastleggen waartegen Roxtec zijn verplichting moet nakomen. 
Indien Roxtec het gebrek niet heeft verholpen tegen een dergelijke 
uiterste termijn, heeft de Klant het recht om de aankoop met betrekking 
tot dergelijke defecte Goederen te beëindigen. 

 
8.4. De Garantie dekt niet en Roxtec is niet aansprakelijk voor gebreken in 

Goederen veroorzaakt door of verband houdend met incorrecte opslag, 
ondeugdelijk onderhoud, verkeerd gebruik, ongebruikelijke externe 
omstandigheden, onjuiste installatie en wijzigingen of herstellingen van 
de Goederen. Aanpassingen of herstellingen aan Goederen of een 
product of onderdeel dat met Goederen wordt gebruikt, maken de 
Garantie nietig. De Klant doet afstand van alle rechten om een 
uitdrukkelijke of impliciete vordering van welke aard dan ook onder de 
Garantie in te stellen indien een Goed is aangepast of gewijzigd. Roxtec 
is in geen geval aansprakelijk ingevolge dit artikel 8 of anderszins indien 
de Klant of een klant van de Klant onderdelen van of in verband met de 
Goederen heeft gebruikt of geïnstalleerd die geen originele onderdelen 
van Roxtec zijn. De Garantie dekt geen gebreken in het ontwerp indien 
de Goederen volgens eigen ontwerpen van de Klant of volgens instructies 
van de Klant betreffende het ontwerp van de Goederen door Roxtec zijn 
geproduceerd. Afbraak of corrosie door een chemische reactie of slijtage 
of schade veroorzaakt door de aanwezigheid van bijtende materialen is 
nu noch in de toekomst een product- of productiegebrek. Voorts wordt 
normale slijtage niet gedekt door de aansprakelijkheid van Roxtec.  
 

8.5. Roxtec verstrekt geen garantie voor een product of onderdeel dat niet 
door Roxtec is geproduceerd of diensten die door derden worden 
geleverd. Met betrekking tot producten, onderdelen en apparatuur die niet 
door Roxtec zijn geconstrueerd of geproduceerd (ongeacht of deze door 
Roxtec worden geleverd of door de Werkzaamheden worden beïnvloed), 
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doet Roxtec afstand van alle aansprakelijkheden en garanties, hetzij 
uitdrukkelijk of impliciet, en wijst het deze van de hand.   

 
8.6. Met betrekking tot Werkzaamheden waarbij instructies en training aan de 

Klant of zijn personeel worden gegeven, doet Roxtec afstand van alle 
aansprakelijkheden en garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, en wijst 
de Klant deze van de hand. Roxtec kan niet beoordelen of de deelnemers 
aan trainingen in staat zijn om Werkzaamheden uit te voeren, Doorvoeren 
of afdichtoplossingen voor kabels en leidingen te installeren, te 
inspecteren of toezicht erop te houden. De Klant doet bijgevolg afstand 
van alle aansprakelijkheid van Roxtec voor verzuim, een storing, 
(rechtstreekse of onrechtstreekse) schade of verlies van welke aard of 
welke soort dan ook veroorzaakt door een installatie, inspectie of toezicht 
door de deelnemer(s) aan de door Roxtec geleverde trainingsdiensten.   

 
8.7. In dit artikel 8 worden de uitsluitende verhaalmogelijkheden uiteengezet 

voor vorderingen op basis van een gebrek, storing of non-conformiteit van 
de geleverde Werkzaamheden. Deze uitsluiting is van toepassing 
ongeacht of een vordering wordt ingesteld op grond van een contract, 
vrijwaring of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of 
anderszins en ongeacht of een gebrek voorafgaand of tijdens de 
garantietermijn ontstaat. De in artikel 8.1 uiteengezette Garantie geldt met 
uitsluiting en in plaats van alle andere garanties, hetzij schriftelijk, 
mondeling, impliciet of wettelijk. Op de Werkzaamheden zijn geen enkele 
impliciete of wettelijke garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doeleinde van toepassing. 

 

9. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 
 

9.1. Roxtec zal de Klant vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en 
voor vorderingen die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan schade aan 
eigendom of persoonlijk letsel van een derde veroorzaakt door de 
Goederen maar uitsluitend voor zover Roxtec zich schuldig heeft gemaakt 
aan grove nalatigheid en op voorwaarde dat de Klant Roxtec onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van het feit dat een dergelijke 
vordering door de Klant wordt ingesteld en Roxtec heeft toegestaan om 
alle onderhandelingen en procedures dienaangaande te voeren. De Klant 
verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te treffen om alle aan de 
Goederen toe te schrijven schade te beperken en/of verdere schade te 
voorkomen. 
 

9.2. De Klant zal Roxtec vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en 
voor vorderingen in verband met schade aan eigendom of persoonlijk 
letsel (met inbegrip van letsel resulterend in overlijden) veroorzaakt door 
nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant. 
  

9.3. De Klant houdt een algemene aansprakelijkheidsverzekering aan met een 
dekking van niet minder dan EUR 1.000.000 (één miljoen euro) per geval 
voor gecombineerde aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en schade 
aan eigendom. De polis biedt ook dekking voor aansprakelijkheden 
voortvloeiend uit gebouwen, werkzaamheden, onafhankelijke 
aannemers, producten, voltooide werkzaamheden, persoonlijk letsel, 
reputatieschade en aansprakelijkheid die op zich werd genomen in het 
kader van een verzekerd contract. Deze verzekering is afzonderlijk van 
toepassing op iedere verzekerde tegen wie een vordering wordt ingesteld 
of een rechtszaak wordt aangespannen onder voorbehoud van de 
aansprakelijkheidsgrens van de Klant.  

 
10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
10.1. In geen geval is Roxtec of een vennootschap van de Roxtec Group 

ingevolge of in verband met de Overeenkomst aansprakelijk jegens de 
Klant of jegens derden voor winstderving, verlies van gebruik, verlies van 
gegevens, verlies van productie, zuiver financiële verliezen, verlies van 
contract, vorderingen van klanten of ander(e) onrechtstreeks(e) of 
gevolgverlies of -schade, ongeacht of een dergelijk verlies of dergelijke 
schade redelijkerwijs kon worden voorzien.  
 

10.2. De maximale totale aansprakelijkheid van Roxtec en de 
vennootschappen van de Roxtec Group jegens de Klant voortvloeiend uit 
of verband houdend met de Overeenkomst of elk nevencontract, 
ongeacht of deze voortvloeit uit of te maken heeft met contractbreuk, een 
onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), inbreuk op een 
wettelijke plicht, vrijwaring of anderszins, is beperkt tot de 
aansprakelijkheid die wordt gedekt door de 
aansprakelijkheidsverzekering van Roxtec.  
 

10.3. In elk geval bedraagt de maximale totale aansprakelijkheid van Roxtec en 
de vennootschappen van de Roxtec Group jegens de Klant voortvloeiend 
uit of verband houdend met de Overeenkomst of elk nevencontract, 
ongeacht of deze voortvloeit uit of te maken heeft met contractbreuk, een 
onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), inbreuk op een 
wettelijke plicht, vrijwaring of anderszins, niet meer dan een totaalbedrag 
van EUR 300.000 (driehonderdduizend euro).  

 
10.4. De Klant erkent hierbij dat Werkzaamheden die toezichts- en/of 

inspectieactiviteiten door Roxtec omvatten, worden uitgevoerd door 
middel van een visuele inspectie van uitsluitend de rechtstreeks 
toegankelijke kenmerken van de Doorvoeren en/of producten en dat elke 
inspectie die kan worden uitgevoerd, een momentopname is van de 
geïnspecteerde Doorvoeren en/of producten op het tijdstip van inspectie. 
De Klant gaat ermee akkoord dat Roxtec onder geen enkele 
omstandigheden aansprakelijk is voor het niet-identificeren van gebreken 
in de werkzaamheden of producten van derden waarop Roxtec geen 
invloed heeft.   

  
10.5. De Klant erkent dat: a) alle Doorvoeren of andere producten die tijdens 

de Werkzaamheden door Roxtec worden geïnspecteerd; en/of b) alle 
Doorvoeren en/of producten die het voorwerp uitmaken van tijdens de 
Werkzaamheden door Roxtec uitgevoerde installatie-
/onderhoudswerkzaamheden op een onbekend moment kunnen 
veranderen nadat dergelijke Werkzaamheden door Roxtec zijn 
uitgevoerd, onder meer als gevolg van handelingen door andere partijen 
dan Roxtec of gebeurtenissen waarop Roxtec geen invloed heeft, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot herinstallaties of de-installaties van 
geïnspecteerde Doorvoeren en/of andere producten uitgevoerd door de 
Klant, zijn personeel of een andere derde die niet zijn bevoegd door 
Roxtec; incidenten en ongevallen; omgevingsveranderingen; algemene 
herconditionering van de ruimte (of omliggende ruimtes) waarin de 
Werkzaamheden met inbegrip van de inspectie zijn uitgevoerd; 
ondeskundige, onbedoelde handelingen met betrekking tot de 
geïnspecteerde Doorvoeren en producten; enzovoort. De Klant erkent dat 
de omstandigheid van de Doorvoeren na inspectie door Roxtec kan 
veranderen en Roxtec is niet verantwoordelijk voor dergelijke 
veranderingen/omstandigheden. 

 
10.6. De Klant erkent dat Roxtec geen verzekeraar of garant is ten aanzien van 

de werkzaamheden uitgevoerd door de Klant of uitgevoerd door het 
personeel of onderaannemers van de Klant dat of die door Roxtec is of 
zijn getraind. De Klant gaat hierbij ermee akkoord Roxtec te verdedigen, 
te vrijwaren en schadeloos te stellen (met inbegrip van redelijke honoraria 
van advocaten en deskundigen) tegen en voor alle vorderingen 
voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de ontwerpen, installaties of 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de Klant of uitgevoerd door 
personeel of onderaannemers van de Klant dat of die door Roxtec is of 
zijn getraind, zelfs indien Roxtec nalatig zou zijn geweest (of zonder 
inachtneming van de vermeende nalatigheid van Roxtec). 

 

11. VERTROUWELIJKHEID 
 

11.1. De Klant zal tijdens de looptijd van deze Overeenkomst en een termijn 
van vijf (5) jaar daarna geen tekeningen (met inbegrip van maar niet 
beperkt tot technische tekeningen gecreëerd via software van welke soort 
dan ook die eigendom is van Roxtec), productiemethodes, 
meettechnische specificaties of andere informatie omtrent de 
Werkzaamheden, klanten, bedrijfsvoering, prijzen, financiën, contractuele 
afspraken of andere zaken of transacties van Roxtec of andere informatie 
die naar de aard ervan redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden 
aangemerkt en die ter kennis van de Klant kan komen, aan enige persoon 
(behalve zoals toegestaan of overwogen door deze Overeenkomst of met 
schriftelijke goedkeuring van Roxtec of zoals wettelijk vereist kan zijn) 
openbaar maken, bekendmaken of communiceren noch buiten het 
toepassingsgebied van deze Overeenkomst gebruiken tenzij dit voor de 
nakoming van zijn verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst is vereist 
en zal dienaangaande strikte vertrouwelijkheid handhaven. 
 

11.2. De Klant maakt geen gebruik van vertrouwelijke informatie (zoals 
hierboven aangemerkt) ten behoeve van de productie van een 
mechanisme of component dat of die identiek of in essentie gelijkaardig 
is aan de Goederen of een mechanisme of component daarvan, of voor 
een ander commercieel of technisch doeleinde. 

 
11.3. De in dit artikel 11 vermelde beperkingen zijn niet van toepassing voor 

zover de Klant kan aantonen dat (i) de informatie buiten de schuld van de 
Klant in het openbaar beschikbaar is; (ii) de informatie voorafgaand aan 
de datum van openbaarmaking door Roxtec in het bezit van de Klant was; 
of (iii) de Klant bevoegd is om deze informatie openbaar te maken 
krachtens een navolgende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen 
dienaangaande. 

 

12. OVERMACHT 

 

Ingeval Roxtec geheel of gedeeltelijk niet in staat is om zijn verplichtingen 
ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst na te komen om 
redenen waarop Roxtec geen invloed heeft, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot natuurrampen, handelingen, verzuim of regelgevingen van 
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een overheid of onderafdeling daarvan, een gerechtelijke handeling, 
brand, storm, ongevallen, oorlog, oproer, epidemieën, arbeidsconflicten 
(ongeacht of Roxtec betrokken partij is bij een dergelijk geschil), 
stakingen, een algemeen tekort aan materiaal, schade aan machines, 
vertraging van levering door een onderaannemer of transportstoring, dan 
hoeft Roxtec, voor zover het door een dergelijke oorzaak wordt beïnvloed, 
niet aan zijn verplichtingen te voldoen tijdens de periode waarin dergelijke 
omstandigheden voortduren.  
 
 

13. OVERIG 
 

13.1. Indien deze Voorwaarden of de toepassing ervan op personen of 
omstandigheden om gelijk welke reden of in gelijk welke mate ongeldig of 
onafdwingbaar zijn, doet een dergelijke ongeldigheid of 
onafdwingbaarheid op geen enkele wijze afbreuk aan de rest van deze 
Voorwaarden of maakt deze de rest van deze Voorwaarden op geen 
enkele wijze ongeldig of onafdwingbaar. In geval van ongeldigheid of 
onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Voorwaarden 
onderhandelen de partijen op verzoek van een van beide partijen te 
goeder trouw om veranderingen of wijzigingen in deze Voorwaarden 
overeen te komen die zijn vereist om uitvoering te geven aan de intentie 
en het doeleinde van deze Voorwaarden te verwezenlijken in het licht van 
een dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid. 

 
13.2. Indien Roxtec in een situatie niet aandringt op de naleving van een 

voorwaarde van deze Overeenkomst, wordt dit niet beschouwd als een 
afstandsverklaring van Roxtec noch ontneemt dit Roxtec het recht om op 
een later moment aan te dringen op strikte naleving van die voorwaarde 
of een andere voorwaarde van deze Overeenkomst. 

 
13.3. Roxtec heeft gedurende de verrichting van Werkzaamheden ingevolge 

deze Overeenkomst het recht om naar eigen inzicht personeel te 
vervangen voor de levering van de Diensten. 
 
 

14. TOEPASSELIJK RECHT 
 

De interpretatie, geldigheid en nakoming van deze Overeenkomst en alle 
niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met 
deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd en 
afgedwongen in overeenstemming met het Belgisch recht zonder 
rekening te houden met de desbetreffende beginselen of regels van 
conflictenrecht voor zover dergelijke beginselen of regels de toepassing 
van het recht van een andere jurisdictie zouden vereisen of toestaan en 
met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
 
 

15. ARBITRAGE – RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
 

15.1. Alle geschillen, disputen en vorderingen voortvloeiend uit of verband 
houdend met de Overeenkomst (met inbegrip van daaruit resulterende 
overeenkomsten) of inbreuk erop, beëindiging ervan of ongeldigheid 
ervan worden beslecht voor de rechtbank van koophandel in Gent, België. 
 

15.2. Niettegenstaande het bovenstaande heeft Roxtec het recht om bij de 
lokale bevoegde openbare rechtbanken of juiste autoriteiten om 
dwangmaatregelen of andere voorlopige maatregelen te verzoeken 
teneinde zijn intellectuele-eigendomsrechten af te dwingen of vorderingen 
voor verschuldigde betalingen voor leveringen of een andere 
verschuldigde schuld ingevolge deze Overeenkomst veilig te stellen. 
 
 

16. INTERPRETATIE 

 
16.1. Het feit dat Roxtec deze Voorwaarden heeft voorgesteld, werkt in geval 

van een geschil niet in het nadeel van Roxtec. De Klant wordt geadviseerd 
om juridisch advies in te winnen aangaande de inhoud en interpretatie 
van deze Voorwaarden alvorens met Roxtec een overeenkomst aan te 
gaan of bij Roxtec een aankoop te doen.  
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