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 ROXTEC - ALGEMENE 
VERKOOPVOORWAARDEN 

 
1. ALGEMEEN 
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van 

toepassing op alle commerciële relaties tussen Roxtec BVBA (“Roxtec”) 
en een klant (de “Klant”), met inbegrip van (i) elke door Roxtec 
opgestelde prijsofferte voor verkoop van producten door Roxtec aan de 
Klant (“Producten”), (ii) elke door de Klant geplaatste en door Roxtec 
aanvaarde bestelling van Producten, alsook (iii) elke raamovereenkomst 
tussen Roxtec en de Klant voor levering, verkoop of gebruik van 
Producten. Deze Voorwaarden worden automatisch opgenomen in elke 
overeenkomst die zulke relatie beheerst (samen, de “Overeenkomst”). 
Indien er zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Voorwaarden en 
een schriftelijke raamovereenkomst, krijgt de raamovereenkomst 
voorrang.  
 

1.2. Deze Voorwaarden vervangen alle voorwaarden van de Klant die 
voorkomen in de bestelling van de Klant, in onderhandelingen 
voorafgaand aan een gesloten overeenkomst of in gelijk welk ander 
document dat afwijkt van de bepalingen van deze Voorwaarden, deze 
tegenspreekt of dat bijkomende voorwaarden bevat. Een afwijking of 
wijziging van de Voorwaarden is slechts geldig indien schriftelijk 
bevestigd door tekenbevoegde personen van Roxtec. 

 

1.3. Elke door middel van Roxtec’s catalogi, stalen of andere reclame 
weergegeven beschrijving of specificatie is uitsluitend bedoeld om een 
algemeen beeld te geven van de Producten en  maakt geen deel uit van 
de Overeenkomst. 
 

Elke offerte van Roxtec wordt opgesteld onder voorbehoud van fouten 
of foutieve berekeningen en  blijft, tenzij anders vermeld, 15 
kalenderdagen vanaf de datum van de offerte geldig, waarna  het 
automatisch komt te vervallen. Iedere offerte is vertrouwelijk, tenzij deze 
volledig en tijdig door de Klant wordt aanvaard. De Klant aanvaardt dat 
er kleine afwijkingen mogelijk zijn tussen de bestelling (op basis van 
documentatie, stalen, modellen en demonstratie van goederen) en de 
geleverde Producten, en doet afstand van elke vorm van vordering in dit 
opzicht, voor zover de werking of het normale gebruik van deze 
Producten niet materieel in het gedrang komt door deze afwijkingen. 
Tevens aanvaardt de Klant een afwijking van de bestelde hoeveelheid 
van plus of min 10%, alsook de overeenkomstige prijsverhoging of -
verlaging die hiermee gepaard gaat. 

  

2. LEVERINGSVOORWAARDEN – TRANSPORTBELEID 
2.1. Alle verzendingen gebeuren onder de voorwaarden ExWorks -

INCOTERMS 2010- (Roxtec België, Wijmenstraat 21A/201, 9030 
Mariakerke, België, of de plaats vermeld in de betreffende 
verkooporder) - of zoals anders schriftelijk overeengekomen. Levering 
van de Producten wordt geacht te gebeuren op het ogenblik dat Roxtec 
de Producten beschikbaar stelt aan de Klant of vrachtrijder ExWorks op 
de terreinen van Roxtec. In alle gevallen gaat elk risico met betrekking 
tot de Producten, waaronder elk verlies- of schaderisico zonder enige 
beperking, over op de Klant op het tijdstip van levering van de 
Producten. 
 

2.2. Roxtec kan overeenkomen om de Producten te laten 
verzenden/transporteren naar de Klant. In dit geval wordt de geschatte 
tijd van aankomst van de Producten bij de Klant vermeld in de door 
Roxtec opgestelde overeenkomstige aankooporderbevestiging. Roxtec 
is niet verplicht tot verzending naar een adres dat afwijkt van het adres 
dat staat vermeld in de aankooporder en in geval van een onderling 
overeengekomen wijziging van de oorspronkelijke bestemming, zullen 
de bijkomende kosten worden aangerekend aan de Klant. Alle 
transportkosten en -risico's worden steeds gedragen door de Klant.  
 

2.3. De Klant dient alle belastingen te dragen die worden geheven in 
verband met de verkoop of het transport/de verzending van de 
Producten en hij dient te zorgen voor alle noodzakelijke toelatingen en 
vergunningen en Roxtec schadeloos te stellen en te vrijwaren in dit 
verband.  
 

2.4. Roxtec dient in redelijke mate inspanningen te leveren om tijdelijk elke 
levering en transport/verzending van door de Klant bestelde Producten 
uit te voeren. Evenwel stemt de Klant bij het plaatsen van zijn 
bestellingen ermee uitdrukkelijk in dat het tijdstip van levering en 
transport/verzending niet van essentieel belang is, en bijgevolg is 
Roxtec ten overstaan van de Klant niet aansprakelijk voor enige 
vertragingen bij de levering of de verzending met gelijk welke oorzaak 
(en, onder meer, ook niet voor verlies of schade als gevolg van 
vertraagde levering). Indien er geen levering plaatsvindt of de levering of 
verzending vertraging oploopt en de Klant hiervoor verantwoordelijk is, 
is de Klant Roxtec bijkomende opslagvergoeding verschuldigd 
overeenkomstig de gebruikelijke tarieven in de zakelijke sector.   

 

2.5. De Klant dient de Producten bij ontvangst onverwijld te controleren en 
Roxtec schriftelijk binnen tien (10) kalenderdagen na aankomst van de 
Producten bij de Klant, op de hoogte te brengen van enige non-
conformiteiten, afwijkingen, duidelijke en zichtbare defecten en defecten 
die op andere wijze door middel van deze controle konden worden 
vastgesteld. Roxtec wordt ontslagen van elke aansprakelijkheid voor 
non-conformiteiten, afwijkingen, duidelijke en zichtbare defecten en 
defecten die op andere wijze door middel van deze controle konden 
worden vastgesteld indien deze niet door de Klant worden gemeld 
binnen de voormelde meldingstermijn. In geval van onvolledige of 
verkeerde levering of van levering van defecte Producten is het enige 
middel dat de Klant kan aanwenden herlevering van een juiste vracht op 
kosten van Roxtec, op voorwaarde dat voormelde meldingstermijn werd 
nageleefd. Roxtec heeft in zulk geval geen andere verantwoordelijkheid.  
  

3. BESTELLINGEN 
3.1. De door de Klant geplaatste bestellingen dienen het aantal bestelde 

Producten te vermelden, alsook de respectieve productnummers en het 
gewenste tijdstip van levering. Roxtec bevestigt zulke bestellingen 
schriftelijk,  met inbegrip van het geschatte tijdstip van levering  
 

3.2. Alle bestellingen dienen door Roxtec te worden goedgekeurd en 
aanvaard. Een bestelling verbindt Roxtec niet zolang deze niet  
schriftelijk is aanvaard en Roxtec heeft het recht om zonder reden en 
zonder aansprakelijkheid bestellingen (zonder kennisgeving) te 
weigeren.  

 

3.3. De Klant mag geen aanvaarde bestellingen annuleren of wijzigen 
zonder instemming vanwege Roxtec. Roxtec behoudt zich het recht 
voor om de Klant alle met een geannuleerde of gewijzigde bestelling 
samenhangende kosten aan te rekenen, alsook bijkomend een 
annuleringsvergoeding van 30% van de waarde van de bestelling, tenzij 
Roxtec opteert voor uitvoering van het bestellingscontract, ook dit 
onverminderd eventuele schadevergoeding. 

 

3.4. Voor bestellingen met een waarde van minder dan 250 euro rekent 
Roxtec de Klant behandelingskosten aan.  
 

4. PRIJSOPGAVEBELEID 
Roxtec behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment en zonder 
voorafgaande kennisgeving specificaties en prijzen te wijzigen wegens 
voortdurende productverbeteringen, alsook om gelijk welke Producten 
uit de verkoop te halen, toe te voegen of aan te passen. 
 

5. PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 
5.1. De prijzen van de Producten dienen overeen te stemmen met de op het 

moment geldende prijslijst van Roxtec. Roxtec behoudt zich het recht 
voor om de prijzen van de Producten te wijzigen op gelijk welk moment 
door aflevering van een nieuwe prijslijst.  
 

5.2. In de prijzen zijn geen belasting over de toegevoegde waarde, 
verkoopbelasting of gelijkaardige belasting inbegrepen, noch stedelijke, 
gemeentelijke, federale of staatsbelasting, heden geheven of te heffen 
in de toekomst, met uitzondering van inkomensbelasting. Indien zulke 
belasting van toepassing blijkt te zijn, dient het geheven 
belastingsbedrag gefactureerd te worden aan en betaald te worden door 
de Klant aan Roxtec op hetzelfde tijdstip en tegen dezelfde 
voorwaarden als van toepassing op de verschuldigde betaling. Het 
bedrag van zulke belasting dat Roxtec dient te betalen of te innen, is 
voor rekening van de Klant en wordt gefactureerd aan de Klant tenzij 
een geldig attest van belastingsvrijstelling wordt voorgelegd. 
 

5.3. Tenzij specifieke kredietvoorwaarden werden overeengekomen, zijn 
facturen volledig betaalbaar binnen dertig (30) dagen volgend op de 
datum van levering van de Producten door Roxtec. Tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen, dienen alle betalingen te gebeuren en elk 
krediet te worden gegeven in euro.  
 

5.4. Indien de Klant van mening is dat een factuur onjuiste gegevens bevat, 
dient de Klant Roxtec hiervan op de hoogte te brengen binnen acht (8) 
kalenderdagen met opgave van details aangaande de vermeende fout 
in de factuur. Indien Roxtec hiervan geen kennisgeving ontvangt binnen 
de gemelde termijn, wordt de factuur geacht juist en geldig te zijn. 
 

5.5. Roxtec heeft automatisch en zonder verdere ingebrekestelling of 
kennisgeving recht op betaling door de Klant van een nalatigheidsintrest 
tegen een intrestvoet van tien procent (10%) per annum of, indien deze 
hoger is, tegen de Belgische wettelijke intrestvoet vastgesteld 
overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Zulke 
nalatigheidsintrest loopt op van dag tot dag en wordt maandelijks 
samengesteld voor de periode vanaf de datum waarop het bedrag 
oorspronkelijk betaalbaar was tot en met de datum waarop de datum 
volledig werd ontvangen door Roxtec. In geval van betalingsachterstand 
draagt de Klant alle hiermee samenhangende inningskosten, inclusief 
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honoraria van advocaten die Roxtec eventueel heeft moeten betalen als 
gevolg van deze inbreuk. 

5.6. Indien de Klant zijn verplichting tot tijdige betaling niet nakomt, heeft 
Roxtec het recht om voorafbetaling of een geschikt onderpand te eisen 
van de Klant voor toekomstige bestellingen. Roxtec behoudt zich het 
recht voor om elke schuld van de Klant toe te kennen of over te dragen 
aan gelijk welke derde, waarbij deze derde volledig gerechtigd is om 
zulke schuld bij de Klant te innen. 
 

5.7. Roxtec mag alle lopende leveringen staken in geval van 
betalingsachterstand of niet-betaling.  
 

5.8. De Klant heeft niet het recht om schuldvergelijking of een 
tegenvordering in te roepen als gevolg van contractbreuk, schending 
van een wettelijke plicht of van gelijk wat om inhouding van betaling van 
gelijk welk bedrag geheel of gedeeltelijk te rechtvaardigen.  

 

6. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT 
6.1. De Producten blijven eigendom van Roxtec totdat deze volledig zijn 

betaald. De eigendom van de Producten gaat over op de Klant na 
ontvangst door Roxtec van de volledige betaling van de 
overeengekomen prijs, belastingen en alle andere onkosten die door de 
Klant werden gemaakt. Indien de Klant niet volledig betaald heeft op de 
overeengekomen betaaldatum, heeft Roxtec het recht om de Producten 
of delen hiervan terug in bezit te nemen. Niettegenstaande het 
voorgaande, gaat elk risico met betrekking tot de Producten, waaronder, 
onder meer, elk verlies- of schaderisico, zonder beperking, over op de 
Klant overeenkomstig Hoofdstuk 2. 
 

6.2. Tot het tijdstip waarop het eigendomsrecht is overgegaan op de Klant, 
mag de Klant de Producten, een deel ervan of een belang erin niet 
toekennen, overdragen, bezwaren, hypothekeren of op enige andere 
wijze erover beschikken en dient hij verder alle redelijke maatregelen te 
treffen om de eigendomsbelangen van Roxtec te beschermen en zich te 
onthouden van alle activiteiten die van negatieve invloed kunnen zijn op 
het aangehouden eigendomsrecht van Roxtec, waarbij het recht van de 
Klant om de Producten te gebruiken voor hun bedoelde doeleinden niet 
wordt beperkt. 

 

6.3. Tijdens de periode waarin de Klant in het bezit is gesteld van de 
Producten terwijl het eigendomsrecht van de Producten nog niet is 
overgegaan op de Klant, blijft deze laatste volledig verantwoordelijk voor 
de bewaring en de oorspronkelijke staat van de Producten die werden 
verkocht, zelfs indien een toevallige gebeurtenis of overmacht zich 
voordoet, en is deze automatisch verantwoordelijk ten overstaan van 
derden, zelfs in de hoedanigheid van bewaarder in de betekenis van art. 
1384, lid 1 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De Klant geeft Roxtec 
onmiddellijk toestemming, in geval van niet-betaling, om de Producten in 
te vorderen, zelfs met tussenkomst van een derde, onverminderd het 
keuzerecht dat Roxtec heeft krachtens art. 1184 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek.  
 

6.4. De Klant is gehouden Roxtec te vergoeden voor alle onkosten die 
Roxtec oploopt met betrekking tot de terugverkrijging van de Producten 
en het herstel ervan in dezelfde staat waarin deze zich bevonden bij 
levering. 

 

7. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID 
7.1. Alle vervaardigde onderdelen en Producten van Roxtec worden 

nauwkeurig geïnspecteerd en getest vanaf het ogenblik dat de grondstof 
aankomt op de fabriek van Roxtec en totdat het Product volledig is. 
Roxtec waarborgt dat de Producten (a) voldoen aan de in de 
Overeenkomst vermelde toepasselijke specificaties, (b) werden 
geproduceerd in absolute overeenstemming met alle toepasselijke 
wetten, en (c) gevrijwaard zijn van elk verborgen gebrek dat de 
Producten ongeschikt maakt voor normaal gebruik ervan (zijnde het 

gebruik waarvoor Roxtec deze heeft bedoeld). In het kader van 

voorgaande zin worden conformiteitsproblemen, zijnde afwijking 

van de specificaties van de Overeenkomst (die bij controle al dan 

niet zichtbaar zijn), niet beschouwd als verborgen gebreken. Noch 

uitdrukkelijk, noch stilzwijgend wordt door Roxtec enige uitspraak 

gedaan of enige garantie gegeven aangaande goede kwaliteit, 

verkoopbaarheid of andere. De Klant waarborgt dat (a) hij de vereiste 
expertise, uitrusting en het vereiste personeel heeft gebruikt en zal 
gebruiken voor de behandeling, de opslag, de installatie, het vervoer, 
het gebruik, het verbruik en de afvoer van de Producten (i) in 
overeenstemming met alle toepasselijke wetten en 
overheidsreguleringen en (ii) op zulke wijze dat de Producten geen 
schade berokkenen aan personen of het milieu, en dat (b) hij de 
Producten bij aankomst onverwijld en zorgvuldig zal inspecteren. 
 

7.2. De garantie van Hoofdstuk 7 vervangt alle andere uitdrukkelijke en 
stilzwijgende garanties met betrekking tot de Producten, en meer 
bepaald alle garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een 
bepaald doel.  

 

7.3. De verplichtingen van Roxtec voor Producten zoals uiteengezet in 
Hoofdstuk 7.1 hierboven zijn onderworpen aan de voorwaarde dat 
Roxtec zonder onnodig uitstel en ten laatste dertig (30) dagen nadat 
een verborgen gebrek werd vastgesteld of zou vastgesteld moeten 
worden na zorgvuldig nazicht, door de Klant schriftelijk op de hoogte 
wordt gebracht. Defecte onderdelen die door Roxtec werden vervangen, 
worden beschouwd als eigendom van Roxtec. De Klant dient defecte 
Producten op eigen risico en eigen kosten te demonteren en te 
herinstalleren. 
 

7.4. Indien Roxtec het gebrek niet binnen redelijke tijdspanne heeft 
verholpen, mag de Klant, mits schriftelijke kennisgeving, een einddatum 
vaststellen waartegen Roxtec zijn verplichting moet nakomen. Indien 
Roxtec het gebrek niet heeft verholpen tegen deze einddatum, heeft de 
Klant het recht om de aankoop met betrekking tot het defecte Product te 
beëindigen. 
 

7.5. De garantie van huidig Hoofdstuk 7 dekt geen gebreken die werden 
veroorzaakt door of betrekking hebben op onjuiste opslag, slecht 
onderhoud, verkeerd gebruik, ongebruikelijke externe omstandigheden, 
niet-naleving van de installatievoorschriften van Roxtec of afwijkende 
installatie, wijziging of herstelling van de Producten die werd uitgevoerd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roxtec, en Roxtec is 
niet aansprakelijk voor zulke gebreken. In geen geval is Roxtec 
krachtens huidig Hoofdstuk 7 of op enige andere wijze aansprakelijk 
indien de Klant onderdelen in of met betrekking tot de Producten heeft 
geïnstalleerd die geen originele onderdelen zijn van Roxtec. Bovendien 
dekt de aansprakelijkheid van Roxtec geen gewone slijtage. Alle door 
Roxtec aan de Klant geboden technische informatie of bijstand (met 
inbegrip van aanbevelingen of voorschriften aangaande het gebruik van 
de Producten, afzonderlijk of in combinatie met andere producten), 
wordt aangeboden op het risico van de Klant en vormt geen garantie of 
specificatie. 
 

7.6. Slechts ondergeschikt aan Hoofdstuk 8 hieronder, zet huidig Hoofdstuk 
7 met betrekking tot defecte Producten de exclusieve en volledige 
aansprakelijkheid van Roxtec uiteen ten overstaan van de Klant en 
derden.  

 

8. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID 
8.1. Indien de Klant de eindgebruiker is van de Producten en als (a) 

eigendom van de Klant die voornamelijk door hem wordt gebruikt voor 
niet-professionele doeleinden schade heeft geleden of (b) de Klant 
persoonlijk letsel heeft opgelopen, en indien deze schade of dit 
persoonlijk letsel rechtstreeks kan worden toegeschreven aan de 
Producten, dient Roxtec de Klant schadeloos te stellen voor deze 
schade of dit persoonlijk letsel, tenzij deze schade of dit persoonlijk 
letsel (gedeeltelijk) werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de 
Klant. 
 

8.2. Indien de Klant niet de eindgebruiker is van de Producten, is Roxtec ten 
overstaan van de Klant niet aansprakelijk voor enige schade aan 
eigendom die, of persoonlijk letsel dat rechtstreeks kan worden 
toegeschreven aan de Producten, zelfs wanneer er in dit verband 
jegens de Klant vorderingen worden ingesteld met betrekking tot de 
Producten. 
 

8.3. Indien de Klant wettelijk in de rechten van een derde (de eindgebruiker 
van de Producten of een andere) is getreden en (a) eigendom van de 
derde die voornamelijk door hem wordt gebruikt voor niet-professionele 
doeleinden schade heeft geleden of (b) de derde persoonlijk letsel heeft 
opgelopen, en indien deze schade of dit persoonlijk letsel rechtstreeks 
kan worden toegeschreven aan de Producten, dient Roxtec de Klant 
schadeloos te stellen voor deze schade of dit persoonlijk letsel, op 
voorwaarde dat (i) de Klant Roxtec onverwijld op de hoogte heeft 
gebracht van een tegen de Klant ingestelde vordering en Roxtec heeft 
toegestaan om alle onderhandelingen en procedures te voeren in dit 
verband, (ii) de schade niet toe te schrijven is aan door de Klant aan het 
Product gemaakte wijzigingen, en (iii) de schade niet (gedeeltelijk) werd 
veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant of de derde 
(eindgebruiker van het Product of andere), of door een persoon voor wie 
de Klant of de derde aansprakelijk is. 
 

8.4. De Klant dient Roxtec schadeloos te stellen voor, te beschermen tegen 
en te vrijwaren van vorderingen met betrekking tot schade aan 
eigendom of persoonlijk letsel (met inbegrip van letsel met de dood tot 
gevolg) veroorzaakt door de fout, nalatigheid of het opzet van de Klant 
of door wijzigingen die door de Klant werden aangebracht aan de 
Producten. 
 

8.5. De Klant dient een algemene aansprakelijkheidsverzekering aan te 
houden met een dekking van niet minder dan Euro 1.000.000,00 (een 
miljoen) per geval voor gecombineerde aansprakelijkheid voor 
lichamelijk letsel en schade aan eigendom. De verzekeringspolis dient 
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ook aansprakelijkheid te dekken voor terreinen, werkzaamheden,  
onafhankelijke aannemers, producten, voltooide werkzaamheden, 
persoonlijk letsel & reputatieschade, alsook aansprakelijkheid die op 
zich werd genomen in het kader van een verzekerd contract. Deze 
verzekering dient afzonderlijk van toepassing te zijn voor elke 
verzekerde tegen wie een vordering of vervolging wordt ingesteld binnen 
de perken van de aansprakelijkheid van de Klant.  
 

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 
9.1. In geen geval is Roxtec, krachtens of met betrekking tot de 

Overeenkomst, ten overstaan van de Klant of derden aansprakelijk voor 
enige winstderving en indirecte schade, gebruiksverlies, verlies van 
gegevens, productieverlies, zuiver financieel verlies, contractverlies, 
vorderingen van klanten of gelijk welke andere onrechtstreekse schade, 
gevolgschade, onrechtstreekse schade of schadevergoeding, ongeacht 
of zulk verlies of zulke schade redelijkerwijs kon worden voorzien. 
Roxtec is ten overstaan van de Klant niet aansprakelijk voor enige 
schade tenzij voor zover zulke schade het gevolg is van door hem 
begane fraude en/of opzettelijk wangedrag. Elke aansprakelijkheid voor 
een zware fout van Roxtec zelf of vanwege de werknemers van Roxtec  
wordt hiermede uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

9.2. Onverminderd de hieraan onmiddellijk voorafgaande paragraaf en 
behalve in geval van fraude of opzet, is de aansprakelijkheid van Roxtec 
ten overstaan van de Klant krachtens of met betrekking tot de 
Overeenkomst of elk nevencontract in elk geval beperkt tot het 
totaalbedrag van Euro 300.000 (driehonderd duizend), ongeacht of deze 
aansprakelijkheid voortkomt uit contractbreuk, een onrechtmatige daad 
(inclusief nalatigheid), schending van een wettige plicht, 
schadeloosstelling of andere. 

 

10. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 
10.1. Alle intellectuele-eigendomsrechten, tekeningen en knowhow in of met 

betrekking tot de Producten zijn en blijven eigendom van Roxtec of van 
de Roxtec Group. Gebruik door de Klant van intellectuele-
eigendomsrechten die Roxtec of een vennootschap van de Roxtec 
Group toebehoren, impliceert niet dat er enige rechten worden 
overgedragen of toegekend door deze vennootschap aan de Klant. De 
Klant erkent dat Roxtec de volledige en exclusieve eigenaar blijft van 
alle intellectuele-eigendomsrechten die door Roxtec zijn ontworpen of 
waarvan de oorsprong bij Roxtec ligt en die betrekking hebben op 
wijziging, ontwikkeling of verbetering van de Producten. 
 

10.2. De Klant dient Roxtec onverwijld op de hoogte te brengen van elke door 
hem of zijn werknemers of consultanten tijdens de looptijd van de 
Overeenkomst uitgevoerde of gedane wijziging, verbetering, verrijking, 
aanpassing, uitvinding of ontdekking met betrekking tot de Producten.  

 

11. VERTROUWELIJKHEID 
11.1. De Klant dient tijdens de looptijd van de Overeenkomst plus een 

daaropvolgende termijn van tien (10) jaar de volgende gegevens in strikt 
vertrouwen te houden en deze, tenzij noodzakelijk voor het nakomen 
van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, aan niemand te 
onthullen, openbaar te maken of mede te delen (behalve indien 
toegestaan of voorzien door de Overeenkomst of mits schriftelijke 
toestemming van Roxtec of indien vereist bij wet), noch deze buiten de 
werkingssfeer van de Overeenkomst te gebruiken: alle tekeningen 
(waaronder onder meer technische tekeningen gemaakt met behulp van 
software waarvan Roxtec of een vennootschap van de Roxtec Group 
eigenaar is), afmetingen specificaties of andere gegevens met 
betrekking tot de Producten, klanten, zakelijke activiteiten, prijzen, 
financiën, contractuele regelingen of andere handelingen of transacties 
van Roxtec of met gelijk welke vennootschap van de Roxtec Group, of 
welke andere informatie dan ook die door haar aard redelijkerwijs 
vertrouwelijk kan worden genoemd en waarvan de Klant weet kan 
krijgen. 
 

11.2. De Klant mag geen gebruik maken van vertrouwelijke informatie (zoals 
hierboven omschreven) voor de vervaardiging van mechanismen of 
componenten die identiek of in wezen gelijkwaardig zijn met de 
Producten of een mechanisme of component ervan, of voor andere 
commerciële of technische doeleinden. 
 

11.3. De in huidig Hoofdstuk Error! Reference source not found. 
uiteengezette beperkingen zijn niet van toepassing wanneer de Klant 
kan aantonen dat (i) de informatie openbaar beschikbaar is zonder dat 
de Klant hieraan schuldig is; (ii) de Klant over de informatie beschikte 
voordat deze door Roxtec werd vrijgegeven; of (iii) de Klant bevoegd is 
om deze informatie bekend te maken krachtens een navolgende 
schriftelijke overeenkomst tussen de partijen van de Overeenkomst. 
 

12. OVERMACHT 

12.1. Wanneer het voor Roxtec onmogelijk of onredelijk bezwarend is om 
volledig of gedeeltelijk haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden 

of de Overeenkomst na te komen om redenen die buiten de macht van 
Roxtec liggen, waaronder, onder meer, overmacht, handelingen, 
verzuim of regelgevingen van een overheid of een onderdeel daarvan, 
gerechtelijke maatregelen, brand, storm, ongeval, oorlog, oproer, 
epidemieën, arbeidsconflicten (waarbij Roxtec al dan niet betrokken 
partij is), stakingen, algemeen tekort aan grondstoffen, machineschade, 
vertraging van levering door een onderaannemer of transportproblemen, 
rechtvaardigt dit de opschorting van de uitvoering van de verplichtingen 
van Roxtec voor de duur van het aanhouden van zulke 
omstandigheden, voor zover zulke oorzaak daadwerkelijk aan de basis 
ligt. 

12.2. In geval van een situatie van overmacht zoals omschreven in 
voorgaande paragraaf, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling 
van betaalde bedragen, noch op schadeloosstelling. In geval de situatie 
van overmacht leidt tot een tekort aan leverbare Producten, is Roxtec 
niet verplicht om bij het leveren van Producten voorrang te geven aan 
de Klant, noch om een evenredige verdeling van de Producten toe te 
passen. 

12.3. Aangezien de voornaamste verplichting van de Klant de plicht tot 
betaling is, is de Klant niet gerechtigd om zijn verplichtingen krachtens 
de Overeenkomst te staken naar aanleiding van een situatie van 
overmacht. 
  

13. DEELBAARHEIDSBEDING 
Indien een bepaling van de Voorwaarden, of de toepassing ervan op 
een bepaald persoon of bepaalde omstandigheden, om gelijk welke 
reden of in gelijk welke mate, ongeldig of onuitvoerbaar is, is deze 
ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze van invloed op 
de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze 
Voorwaarden. In geval van ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een 
bepaling van deze Voorwaarden, dienen de partijen, op verzoek van 
gelijk welke partij, te goeder trouw wijzigingen aan deze Voorwaarden 
tot stand te brengen die noodzakelijk zijn om het doel van deze 
Voorwaarden te verwezenlijken in het licht van zulke ongeldigheid of 
onuitvoerbaarheid. 

  

14. AFSTAND 
Wanneer Roxtec bij gelijk welke gelegenheid nalaat aan te dringen op 
strikte naleving van een bepaling van de Overeenkomst, kan dit niet 
worden ingeroepen als afstand van rechten door Roxtec en ontneemt dit 
Roxtec ook niet haar recht om aan te dringen op strikte naleving van 
deze bepaling of andere bepaling van de Overeenkomst op een ander 
tijdstip. 

 

15. WEZENLIJKE INBREUK 
15.1. Indien de Klant geen tijdige betalingen verricht, wordt dit beschouwd als 

een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst. In geval van 
betalingsachterstand van de Klant mag Roxtec alle lopende leveringen 
staken zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer (a) de 
betaaldatum door de Klant wordt overschreden met dertig (30) 
kalenderdagen niettegenstaande twee schriftelijke aanmaningen of (b) 
de Klant een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd op een bepaling van de 
Overeenkomst of een lichte, doch herhaalde inbreuk op zulke 
bepalingen en indien deze inbreuk niet wordt rechtgezet binnen dertig 
(30) dagen volgend op de ontvangst van een verzoek tot rechtzetting 
van de inbreuk van Roxtec, dan heeft Roxtec, naar eigen goeddunken, 
het recht om de Overeenkomst onverwijld om ernstige redenen te 
beëindigen (zonder voorafgaande kennisgeving) of om individuele 
leveringen van lopende of toekomstige orders te annuleren totdat de 
Klant volledig heeft betaald of de inbreuk heeft rechtgezet. Roxtec is 
niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van zulke beëindiging of 
annulering. 
 

16. TOEPASSELIJK RECHT 
De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd en uitgevoerd 
overeenkomstig de wetten van België, zonder dat daarbij de beginselen 
of bepalingen omtrent de tegenstrijdigheid van wetgevingen van 
toepassing zijn voor zover deze beginselen of bepalingen toepassing 
van de wetten van een ander rechtsgebeid vereisen of toelaten, en met 
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
 

17. BESLECHTING VAN GESCHILLEN 
Elk geschil dat voortspruit uit of betrekking heeft op de Overeenkomst 
dient te worden beslecht voor de Handelsrechtbank van Gent, België.  

 

18.      INTERPRETATIE 
Het feit dat Roxtec deze Voorwaarden heeft voorgesteld mag niet in het 
nadeel van Roxtec zijn in geval van geschil. De Klant wordt aangeraden 
juridisch advies in te winnen aangaande de inhoud en de interpretatie 
van deze Voorwaarden alvorens een Overeenkomst te sluiten of over te 
gaan tot aankoop bij Roxtec.  
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19.      WIJZIGING BEPALINGEN 
Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Roxtec worden 
gewijzigd. Op de Overeenkomst zijn de Voorwaarden van toepassing 
die geldden op het tijdstip waarop de (laatste) door de Klant geplaatste 
bestelling van Producten door Roxtec werd aanvaard.  


