
Page 1/11 

voestalpine Sadef nv  

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden voestalpine Sadef (versie december 2022) 

1 algemeen 

1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst met de klant (de 

‘overeenkomst’ of de ‘bijzondere contractuele voorwaarden’), worden alle overeenkomsten, 

offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen, verkopen en werken van 

voestalpine Sadef beheerst door de hierna vermelde voorwaarden (‘de algemene voorwaarden’) 

en de eventuele van toepassing zijnde sectorale algemene voorwaarden, zoals bijvoorbeeld voor 

bouw of solar (‘sectorale voorwaarden’). De klant verklaart kennis te hebben van de algemene 

voorwaarden en eventuele sectorale voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. 

 

2 Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben de algemene 

voorwaarden en sectorale voorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op 

de documenten van de klant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. In 

geval van conflict tussen de algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere contractuele 

voorwaarden, zullen de bijzondere contractuele voorwaarden voorrang hebben. In geval sectorale 

voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst, hebben de bepalingen van deze sectorale 

voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vullen in dat 

geval de sectorale voorwaarden aan daar waar zij elkaar niet tegenspreken. 

 

3 Voestalpine Sadef behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarde te allen tijde eenzijdig 

te wijzigen. In dat geval zullen de nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd worden op de 

website van voestalpine Sadef met vermelding van de datum van inwerkintreding. 

2 Prijsvoorstel, prijsofferte en reservatie 

 

4 De klant draagt de uitsluitende aansprakelijkheid voor het volledig aanleveren en/of valideren van 

alle correcte technische gegevens en/of studies, alle omgevingsfactoren en specifieke gegevens 

die bepalend zijn om de soort, de kwaliteit en de afwerking van het door voestalpine Sadef te 

leveren product te bepalen (‘het product’). Indien nodig zal de klant een expert aanstellen teneinde 

een verslag op te maken inzake de omgevingsfactoren (zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn: 

studie met betrekking tot de corrosie, wind, sneeuw, de stabiliteit van de ondergrond, funderingen, 

… De windsnelheden zullen worden berekend rekening houdend met de basiswindsnelheid volgens 

norm NEN1991-1-4, met uitzondering van uitzonderlijke windsnelheden, zoals bijv. tornado’s, 

windhozen, valwinden e.d). Voestalpine Sadef kan niet aangesproken worden voor enige schade 

die het gevolg zou zijn van het gebruik van de producten in omstandigheden die niet 

overeenstemmen met de door de klant meegedeelde en/of gevalideerde gegevens.   

 

5 De prijsvoorstellen van voestalpine Sadef zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis door 

voestalpine Sadef en gelden slechts als voorstel. Indien de klant wenst in te gaan op een 

prijsvoorstel, bezorgt voestalpine Sadef de klant een prijsofferte met de alle toepasselijke 

voorwaarden ter ondertekening door de klant. Door de ondertekening van de prijsofferte door de 

klant komt de overeenkomst tot stand. 
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6 De prijsofferte is gebaseerd op de gegevens die voestalpine Sadef bekend waren op het tijdstip 

van de offerte. De inhoud van de door de klant goedgekeurde prijsofferte en voestalpine Sadef-

plannen, conceptgegevens en sterkte- en berekeningsnota’s hebben voorrang op alle eerdere 

door de klant verstrekte gegevens en maken alle eerdere correspondentie en projectgegevens 

zonder verder voorwerp. Door de ondertekening van de prijsofferte, plannen, conceptgegevens en 

sterkte- en berekeningsnota’s of door het niet protesteren ervan binnen de 8 dagen na ontvangst, 

erkent de klant dat alle erin opgenomen technische gegevens en/of studies, omgevingsfactoren 

en specifieke gegevens de enige gegevens zijn die relevant zijn om de soort, de kwaliteit en de 

afwerking van het product te bepalen. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om 

de volledigheid van deze gegevens te controleren. 

 

7 Indien de basisgegevens, zoals de omgevingsfactoren, voor de bestelling wijzigen, zal voestalpine 

Sadef een nieuwe offerte maken.  

 

8 De in de prijsofferte meegegeven prijs is gebaseerd op de door de klant verstrekte en/of 

gevalideerde gegevens. Deze prijs kan nog aangepast worden indien ontwerpgegevens en/of 

hoeveelheden wijzigen (bijvoorbeeld: gatenpatronen, hoeveelheden, lengtes, staalkwaliteit, 

oppervlaktebehandeling of transportwijze, …). Afwijkingen op de ontwerpgegevens en volumes 

kunnen het voorwerp uitmaken van een prijscorrectie en/of levertijdherziening. De meerkost van 

deze wijzigingen zijn volledig ten laste van de klant. Wijzigingen dienen schriftelijk ter kennis 

gebracht te worden aan voestalpine Sadef en hebben slechts bindende kracht ten opzichte van 

voestalpine Sadef na de schriftelijke bevestiging door voestalpine Sadef. 

 

9 Indien de klant productiecapaciteit reserveert bij voestalpine Sadef voor een bepaalde 

hoeveelheid producten, zal voestalpine Sadef een orderbevestiging bezorgen voor deze 

reservatie. De prijs per levering zal bepaald worden door voestalpine Sadef op basis van de 

marktomstandigheden bij afroep en/of productie. Ingeval van laattijdige afname van de 

producten door de klant, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van 0,5% per week 

op de waarde van de laattijdig afgeroepen producten met een maximale totale schadevergoeding 

van 5% van de laattijdig afgeroepen producten. In geval van annulatie  zal de klant gehouden zijn 

om het voormateriaal, dat door voestalpine Sadef voorgefinancierd werd, integraal terug te 

betalen aan voestalpine Sadef aan de prijs die voestalpine Sadef hiervoor betaald heeft.  

 

10 Voestalpine Sadef is niet gebonden door fax- en e-mailberichten van klanten of van derden, tenzij 

voestalpine Sadef schriftelijk de ontvangst ervan en haar akkoord ermee heeft bevestigd. 
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3 termijnen, uitvoering 

11 De overeengekomen termijnen nemen een aanvang of worden, indien een vaste aanvangsdatum 

werd overeengekomen, uitgesteld met telkens 5 werkdagen tot op het ogenblik dat cumulatief aan 

volgende voorwaarden is voldaan: voestalpine Sadef is in het bezit gesteld van een voor akkoord 

(elektronisch) ondertekende overeenkomst of prijsofferte en een voor akkoord ondertekend 

exemplaar van het technisch plan en/of tekening afgeleverd door voestalpine Sadef; de klant 

heeft voldaan aan alle vroegere betalingsverplichtingen; het overeengekomen voorschot en 

eventuele andere verschuldigde kosten vóór de aanvang van de productie werden betaald; de 

klant heeft alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van het contract. 

 

12 Iedere substantiële gebeurtenis, die de regelmatige toelevering, de normale productie of het 

vervoer van de producten ernstig belemmert, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, laat voestalpine 

Sadef toe de bestelling éénzijdig te annuleren of haar uitvoering uit te stellen of op te schorten 

zonder dat de klant zal gerechtigd zijn op schadevergoeding. 

Voestalpine Sadef zal zich inspannen het voor de productie voor de klant benodigde voormateriaal 

tijdig te bekomen.  

De leveringstermijnen van voestalpine Sadef zullen verlengd worden met de duurtijd voor het 

bekomen van de levering van het voormateriaal. 

 

13 Behoudens in het geval zoals hierboven aangegeven en ingeval van overmacht zullen laattijdige 

leveringen, voor zover deze aanleiding gegeven hebben tot aantoonbare schade,  aan de klant 

recht geven op een schadevergoeding ten belope van 0,5% van de waarde van de laattijdig 

geleverde producten per week, met een maximale totale schadevergoeding wegens vertraging 

van 5% van de laattijdig geleverde producten. 

 

14 Indien de klant de levertermijn wenst uit te stellen, behoudt voestalpine Sadef zich het recht voor 

om de prijs te herzien, conform de marktomstandigheden op dat ogenblik.  

4 leveringen en verzendingen 

15 De transportkosten zijn ten laste van de klant. Het transport, met inbegrip van het voorzien van 

een voldoende laadbeveiliging, het correct bevestigen van spanbanden en het respecteren van de 

maximale asbelasting, gebeurt op risico van de klant en onder de voorwaarden van de expediteur. 

In geval van beschadiging gedurende het transport zal de klant zich enkel kunnen richten tegen 

de vervoerder of zijn verzekeraar, zonder verhaal tegen of vrijwaring door voestalpine Sadef. Enkel 

op uitdrukkelijke vraag van de klant en mits betaling van alle kosten door de klant, zal voestalpine 

Sadef een transportverzekering afsluiten.  
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16 In geval de klant het transport organiseert moeten de richtlijnen voor transporteurs (die worden 

opgestuurd door voestalpine Sadef bij het vastleggen van het leverslot en waarvan de klant 

verklaart kennis te hebben) nageleefd worden. De transporteur van de klant dient zich bovendien 

te houden aan de timeslots door voestalpine Sadef opgegeven. Bij inbreuken op deze instructies, 

kan voestalpine Sadef het laden weigeren, of, ingeval de timeslots niet worden nageleefd, is 

voestalpine Sadef gerechtigd de vrachtwagen op een ander tijdstip te laden. Eventuele 

meerkosten en vertragingen of wachttijden zijn in dit geval integraal ten laste van de klant. Elke 

aansprakelijkheid in gevolge het niet naleven van de instructies, valt ten laste van de klant, die 

voestalpine Sadef volledig zal dienen te vrijwaren. 

 

17 Ingeval van levering door voestalpine Sadef moet de losplaats gemakkelijk toegankelijk zijn voor 

vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen. Het terrein 

moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen met een standaard aanhangwagen van 15 meter 

voor de levering op site. Iedere meerprijs die voortvloeit uit de moeilijke toegankelijkheid van de 

werf is ten laste van de klant. De vrachtwagens dienen door de klant gelost te worden met de 

daarvoor geëigende losmiddelen waardoor de materialen niet beschadigd kunnen worden. De 

klant tekent hierbij de vrachtbrief af en brengt hierop zijn eventuele opmerkingen aan. Eventuele 

meerkosten door vertragingen of wachttijden zijn integraal ten laste van de klant.  

 

18 Voestalpine Sadef behoudt zich het eigendomsrecht op de geleverde producten voor tot volledige 

betaling van alle vorderingen die op welke rechtsgrond dan ook ten gunste van voestalpine Sadef 

uit de handelsrelatie met de klant zijn ontstaan en nog zullen ontstaan.  

In geval de klant de producten van voestalpine Sadef heeft verwerkt of geïncorporeerd in andere 

goederen, verkrijgt voestalpine Sadef een recht van mede-eigendom op deze goederen voor de 

waarde van het aandeel van de producten van voestalpine Sadef in de door verwerking of 

incorporatie gecreëerde zaak. De klant zal de goederen waarop voestalpine Sadef een recht van 

mede-eigendom heeft kosteloos bewaren.  

Alle risico’s zijn ten laste van de klant vanaf het sluiten van de overeenkomst. De betaalde 

voorschotten blijven voestalpine Sadef verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij 

wederverkoop van de materialen.  

In geval van doorverkoop van de producten  van voestalpine Sadef door de klant, draagt de klant 

nu reeds alle vorderingen en accessoire rechten over die hij ten gevolge van de doorverkoop heeft 

ten aanzien van de eindklant aan voestalpine Sadef. De klant doet het nodige om de eindklant van 

deze overdracht te verwittigen. De klant kan deze vorderingen innen tot zolang voestalpine Sadef 

deze machtiging niet uitdrukkelijk herroept. Deze machtiging tot inning vervalt in elk geval en ook 

zonder uitdrukkelijke herroeping door voestalpine Sadef in geval van staking van betaling door de 

klant. Op verzoek van voestalpine Sadef moet de klant onverwijld schriftelijk meedelen aan wie hij 

de producten  heeft verkocht en welke vorderingen of rechten zijn ontstaan.  Zo ook dient de klant 

op eigen kosten in te staan voor het verlijden bij notariële akte van de afstand van zijn vorderingen 

aan voestalpine Sadef. 

De klant heeft niet het recht om op een andere manier te beschikken over de producten  waarop 

een eigendomsvoorbehoud rust of waarop voestalpine Sadef een recht van mede-eigendom heeft 

of over de aan voestalpine Sadef overgedragen vorderingen. 
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19 In geval een bestelling dient geleverd te worden op afroep van de klant, geschieden de leveringen 

op maandelijkse basis en moeten de maandelijks af te nemen hoeveelheden in verhouding staan 

tot de duur van de overeenkomst of in functie van de bestelde hoeveelheid. 

 

20 De brutogewichten gelden als nettogewichten zonder verpakking. Kisten, verpakking en 

toebehoren, met uitzondering van bindmaterialen, worden tegen kostprijs verrekend. Indien de 

terugzending van de verpakking is voorzien, zijn de kosten daarvan ten laste van de klant. De 

geretourneerde verpakking dient in goede staat te zijn derwijze dat verder gebruik mogelijk is. Dit 

geldt o.a. voor containers gebruikt bij de levering, dewelke in ieder geval eigendom van voestalpine 

Sadef blijven. Indien voestalpine Sadef de verpakking ontvangt in een dermate beschadigde staat 

waardoor zij niet langer bruikbaar is, is zij gerechtigd de nettowaarde van de verpakking aan te 

rekenen aan de klant. 

 

21 Uitvoering in loonarbeid gebeurt op risico van de klant. Voestalpine Sadef is enkel verantwoordelijk 

voor de waarde die wordt toegevoegd aan het te bewerken goed en wijst alle verantwoordelijkheid 

met betrekking tot gemaakte productie-uitval tijdens het productieproces af. 

Extra productiekosten veroorzaakt door fouten aan het door de klant toegeleverde voormateriaal 

zijn ten laste van de klant. 

5 plaatsing en technische voorwaarden 

22 De door voestalpine Sadef geproduceerde profielen voldoen aan de Euronorm EN 10-162. 

Karakteristieken en toleranties op ingezette materialen voldoen aan de EN-normen die ook bij 

staalwerken worden gehanteerd. In het bijzonder wordt de toegestane afwijking op het totale 

gewicht bepaald op 10 % in min of meer, en 20 % in min of meer voor roestvrijstaal(inox).  

 

23 De gereedschappen voor de vervaardiging van profielen (‘tooling’) zijn uitsluitend op de machines 

van voestalpine Sadef te gebruiken. Indien de klant participeert in de gereedschapskosten wordt 

hij mede-eigenaar van de tooling, zonder dat hij deze evenwel mag gebruiken op andere 

machines. Indien de klant een bijdrage in de tooling betaalt, verbindt voestalpine Sadef zich er toe 

de tooling niet te gebruiken ten behoeve van derden. Indien deze tooling over een periode van 36 

maanden niet werd gebruikt voor de uitvoering van een bestelling, is voestalpine Sadef gerechtigd 

de tooling voor de vervaardiging van het desbetreffende profiel verder vrij te gebruiken of te 

vernietigen, tenzij er intellectuele rechten aan verbonden zijn ten voordele van de klant of de klant 

bereid is voor de verdere opslag van deze incourante tooling te betalen.  

 

24 Voestalpine Sadef behoudt zich het recht voor de overeengekomen materialen te vervangen door 

andere materialen van minstens evenwaardige kwaliteit, bijvoorbeeld indien de initieel 

overeengekomen materialen omwille van oorzaken die losstaan van de wil van voestalpine Sadef, 

niet meer (tijdig) zouden kunnen geleverd worden. 

6 prijs, betalingen, waarborgen 

25 De facturen van voestalpine Sadef zijn contant betaalbaar zonder korting. Mits acceptatie en 

dekking door de kredietverzekering van voestalpine Sadef zijn de facturen zijn betaalbaar binnen 

een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.  
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26 In geval de klant de betalingsvoorwaarden (hierin begrepen de voorwaarden en de kredietlimiet 

van de kredietmaatschappij in geval een betalingskrediet werd toegestaan) niet stipt en volledig 

naleeft of insolvabel wordt en/of de bankgarantie vervalt of onvoldoende is en/of de kredietlimiiet 

van de kredietmaatschappij wegvalt en/of onvoldoende wordt, heeft voestalpine Sadef het recht, 

hetzij contante betaling en voldoende zekerheidstelling vóór productie te eisen, hetzij de 

ontbinding van de overeenkomst in te roepen zoals voorzien in artikel45, hetzij alle leveringen en 

werken te schorsen en de geleverde materialen terug te nemen. Ingeval betalingskredieten werden 

toegekend aan de klant, zullen deze in dat geval dadelijk beëindigd worden en worden alle 

facturen dadelijk en volledig opeisbaar. 

 

27 Indien voestalpine Sadef haar factuur dient te richten aan een andere firma dan de klant, worden 

beide als klant beschouwd en zijn beide hoofdelijk gehouden tot betaling van het factuurbedrag, 

in voorkomend geval vermeerderd met schadebeding en interesten. 

 

28 Elke factuur, die niet volledig betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest gelijk aan de verwijlinterestvoet 

overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002.  

Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs 

gedeeltelijke, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald 

wordt op 15 % op de eerste schijf van 0 tot 6.200 Euro, 10 % op de tweede schijf van 6.200 tot 

24.800 Euro en 5 % op alle hogere bedragen van het factuurbedrag, met een minimum van 125 

Euro. Dit ter vergoeding van de kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals 

administratiekosten, kosten kaskrediet, enz.  

Naast en bovenop de conventionele verwijlinterest en het conventionele schadebeding, zal de 

klant tevens betaling verschuldigd zijn van alle kosten en erelonen van de advocaat waarop 

voestalpine Sadef beroep dient te doen, zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke 

stappen tot inning van haar facturen. 

 

29 Betaalde voorschotten blijven voestalpine Sadef in ieder geval verworven. 

 

30 Alle geproduceerde producten  die 4 maanden na de afgesproken leveringstermijn niet werden 

afgenomen, worden automatisch gefactureerd. 

 

31 Alle gefactureerde bedragen zijn steeds opeisbaar en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht 

de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, 

gebrekkigheid of laattijdigheid der werken of leveringen. De klant zal desbetreffend desnoods zelf 

een vordering dienen te stellen, die echter in geen geval de vordering tot betaling van het 

openstaande saldo t.v.v. voestalpine Sadef zal kunnen vertragen of opschorten. 
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7 Keuringsverplichting klant en garantie 

32 Keuringsverplichting klant: De klant is gehouden een grondige keuring van de geleverde producten 

uit te voeren, dit binnen de acht dagen na levering. De klant dient na te gaan of de levering 

conform is en geen zichtbare gebreken vertoont. Ingeval de klant vaststelt dat de levering niet 

conform is en/of zichtbare gebreken vertoont, brengt de klant voestalpine Sadef hiervan 

onmiddellijk op de hoogte, per mail of aangetekend schrijven. Beschadigingen van de geleverde 

goederen dienen onmiddellijk vastgesteld en medegedeeld te worden door vermelding op de 

vrachtbrief Bij gebrek aan enig bericht met betrekking tot de conformiteit van de levering en de 

zichtbare gebreken binnen de acht dagen na levering, wordt de levering geacht aanvaard te zijn 

door de klant. 

 

33 Conformiteit van de levering: Ingeval de klant binnen de hierboven gestelde termijn melding maakt 

van de niet-conformiteit van de levering, dient de klant het nodige te doen tot bewaring van de 

geleverde producten onder de best mogelijke omstandigheden, zonder dat de klant hiervoor 

kosten mag aanrekenen aan voestalpine Sadef en zal de verdere instructies van voestalpine Sadef 

voor verdere afhandeling dienen af te wachten.  

 

34 Zichtbare gebreken: Ingeval de klant binnen de hierboven gestelde termijn melding maakt van 

zichtbare gebreken, dient de klant het nodige te doen tot bewaring van de geleverde producten 

onder de best mogelijke omstandigheden, zonder dat de klant hiervoor kosten mag aanrekenen 

aan voestalpine Sadef en zal de verdere instructies van voestalpine Sadef voor verdere 

afhandeling dienen af te wachten.  

 

35 Verborgen gebreken: de klant geniet een garantie voor de verborgen gebreken gedurende één (1) 

jaar na levering en onder volgende voorwaarden: een tijdige en volledige betaling van de prijs en 

onmiddellijke verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd 

ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. 

 

36 Inspectie door voestalpine Sadef: Indien de klant binnen de hierboven gestelde termijnen melding 

maakt van de niet-conformiteit, zichtbare of verborgen gebreken, dient de klant het nodige te 

doen teneinde voestalpine Sadef in de mogelijkheid te stellen tot inspectie van de producten, de 

gebreken, de schade en alle relevante factoren. Het uitvoeren van dergelijke inspectie door 

voestalpine Sadef gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige erkenning van 

aansprakelijkheid. Indien tijdens de inspectie blijkt dat er geen sprake is van een gebrek of van niet-

conformiteit, zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle kosten die voestalpine Sadef gemaakt 

heeft met betrekking tot deze inspectie. Indien de klant de inspectie verhindert, zal voestalpine 

Sadef tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn. 
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37 Garantie: In elk door tegensprekelijke vaststellingen bewezen schadegeval zal het totaalbedrag 

van de schadevergoeding niet meer bedragen dan de bestelwaarde van de geleverde producten. 

De garantie beperkt zich in alle gevallen en naar de keuze van voestalpine Sadef tot de gratis 

herlevering van de gebrekkige onderdelen of de herstelling van de schade en geldt enkel binnen 

het eerste jaar na levering. In geen geval is voestalpine Sadef verantwoordelijk voor de kosten van 

installatie van de te vervangen gebrekkige producten of voor de door de klant uitgevoerde 

herstelling van gebrekkige producten. Voestalpine Sadef is niet verantwoordelijk voor gebreken en 

schade die het gevolg zijn van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden. 

 

38 In elk geval is de aansprakelijkheid van voestalpine Sadef beperkt tot de voorzienbare, persoonlijke 

en directe schade van de klant met als maximum zowel de bestelwaarde van het geleverde product 

als het bedrag van de tussenkomst door de verzekeraar van voestalpine Sadef. In geen geval is 

voestalpine Sadef aansprakelijk voor schade aan derden, noch voor derving van winsten, verlies 

van klanten, verlies van kansen, etc. De klant neemt de nodige maatregelen teneinde voestalpine 

Sadef te vrijwaren voor alle eventueel mogelijke aanspraken door derden.  

 

39 Voestalpine Sadef is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade, verliezen of 

uitgaven in verband met, of als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van 

het product voor enig doel. Impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 

bepaald doel zijn uitdrukkelijk uitgesloten. In geen geval zal voestalpine Sadef aansprakelijk zijn 

voor het herstellen van directe of indirecte schade veroorzaakt door derden. 

 

40 Iedere schade, zowel in hoofde van voestalpine Sadef, de klant of derden, die volgt op een goede 

uitvoering der werken volgens de regels van de kunst, is integraal ten laste van de klant, die 

voestalpine Sadef daarvoor zal dienen te vrijwaren. 

8 industriële en intellectuele eigendom 

41 Alle ontwerpen, plannen, studies, tekeningen, foto's, modellen, stalen, fabricagevoorschriften, 

verpakkingsmateriaal, geproduceerde teksten en in het algemeen alle dragers waarin de 

intellectuele dienstprestaties van voestalpine Sadef blijken of zijn vervat, blijven te allen tijde de 

eigendom van voestalpine Sadef en dienen door de klant terugbezorgd te worden op eerste 

verzoek. De klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow en 

methoden de exclusieve eigendom zijn van voestalpine Sadef. Zij mogen in geen geval gebruikt, 

medegedeeld of gereproduceerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van 

voestalpine Sadef. De klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig 

recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een 

intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zich tot geheimhouding van de voormelde items. 
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42 Voor zover de zaken vermeld in het vorige lid niet door voestalpine Sadef verstrekt worden, staat 

de klant er jegens voestalpine Sadef voor in dat de te leveren producten geen inbreuk maken op 

rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. De productie en de verkoop door 

voestalpine Sadef overeenkomstig tekeningen en orders die onder de bescherming van 

intellectuele eigendomsrechten op naam van een derde zouden kunnen vallen, geschieden onder 

uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant zal voestalpine Sadef desgevallend dienen 

te vrijwaren voor alle schadelijke gevolgen in hoofde van voestalpine Sadef.  

9 Uitvoering, ontbinding en overmacht 

43 In geval van marktprijsschommelingen, behoudt voestalpine Sadef zich het recht voor haar prijs op 

elk ogenblik te wijzigen. Dit geldt eveneens in geval van reservatie en/of afroep van de klant. Alle 

prijzen zijn exclusief BTW en FCA Gits. 

 

44 Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of 

kennelijk onvermogen, heeft voestalpine Sadef het recht de overeenkomst zonder enige 

ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan 

te verwittigen bij eenvoudig aangetekend schrijven.  

 

45 Voestalpine Sadef heeft het recht om haar verplichtingen naar de klant toe op te schorten, indien 

voestalpine Sadef gegronde vrees heeft dat de klant niet in de mogelijkheid zal zijn haar 

verplichtingen of een substantieel deel van haar verplichtingen na te komen. Voestalpine Sadef 

stelt de klant onmiddellijk op de hoogte van deze opschorting. Voestalpine Sadef zal haar 

verplichtingen terug opnemen indien de klant voldoende bewijs of garanties kan leveren dat zij in 

staat zal zijn haar deel van de verplichtingen na te komen. Indien de klant deze bewijzen of 

garanties niet verstrekt binnen de door voestalpine Sadef opgegeven termijn, behoudt voestalpine 

Sadef zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen via eenvoudig aangetekend schrijven 

aan de klant, dit zonder dat de klant gerechtigd zal zijn tot enige schadevergoeding.  

 

46 Ingeval van tijdelijke overmacht zullen de verbintenissen van voestalpine Sadef tijdelijk, voor de 

duur van de tijdelijke overmacht, opgeschort worden, zonder dat de klant gerechtigd is op een 

schadevergoeding. Voestalpine Sadef brengt de klant, binnen een redelijke termijn op de hoogte 

van deze tijdelijke overmacht. Van zodra de tijdelijke overmacht voorbij is, licht voestalpine Sadef 

de klant hierover in en neemt zij haar verbintenissen terug op.  Indien de overmacht een definitieve 

overmacht is of een tijdelijke overmacht met een duurtijd van meer dan drie maanden, heeft 

voestalpine Sadef het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de klant 

gerechtigd is op een schadevergoeding.  

 

Als overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: uitputting van de voorraad door onvoorziene 

omstandigheden, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van 

producten  ingevolge ongeval, machinebreuk, staking of lock-out, oproer, oorlog, epidemie of 

pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische-, informatica-, internet-, of 

telecommunicatiestoringen, brandstoftekorten of fouten te wijten aan derden.  
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47 Iedere substantiële gebeurtenis, die de uitvoering van de overeenkomst door voestalpine Sadef 

ernstig belemmert of bemoeilijkt, geeft aanleiding tot een heronderhandeling tussen de klant en 

voestalpine Sadef, zonder mogelijkheid van rechterlijke tussenkomst. Indien geen nieuwe 

overeenkomst gesloten kan worden binnen een redelijke termijn, heeft voestalpine Sadef het recht 

de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of haar uitvoering uit te stellen of op te schorten zonder 

dat de klant gerechtigd zal zijn op schadevergoeding. De eenzijdige ontbinding of opschorting van 

de overeenkomst wordt per eenvoudig schrijven ter kennis gebracht aan de klant. 

 

48 In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de 

overeenkomst door de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan voestalpine 

Sadef een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 25 % van de 

contractprijs. De klant zal gehouden zijn tot bijkomende schadevergoeding indien de werkelijk 

geleden schade hoger is. Ingeval voestalpine Sadef de gedwongen uitvoering van de 

overeenkomst verkiest, wordt het contractbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk 

opeisbaar. In dat geval zal voestalpine Sadef slechts gehouden zijn de materialen te leveren na 

tussenkomst van volledige betaling. 

10 GDPR 

49 De medegedeelde persoonsgegevens van het personeel (werknemers, directeurs, 

onderaannemers, lasthebbers of vertegenwoordigers) van voestalpine Sadef of van de klant zullen 

beperkt worden tot "zakelijke contactgegevens", d.w.z.: naam, achternaam, bedrijfsadres, 

professioneel telefoonnummer en professioneel e-mailadres. 

 

50 Zowel voestalpine Sadef als de klant zullen handelen in hun hoedanigheid van 

verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van het personeel van de 

andere. voestalpine Sadef en de klant bevestigen dat zij de persoonsgegevens van hun personeel 

mogen vrijgeven en hiertoe een geldige wettelijke basis hebben zoals vereist door de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

 

51 Zowel voestalpine Sadef als de klant, dragen er zorg voor dat (i) hun personeel naar behoren is 

geïnformeerd in overeenstemming met de AVG dat de persoonsgegevens die op hen betrekking 

hebben, zullen worden gebruikt, bekendgemaakt en/of verwerkt en (ii) passende 

klachtenprocedures en procedures zijn ontwikkelen opdat deze hun rechten onder de AVG kunnen 

claimen. 

 

52 Zowel voestalpine Sadef als de klant zullen passende technische en operationele maatregelen 

nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en 

(onopzettelijk) verlies of vernietiging en/of beschadiging. 
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11 rechtskeuze en bevoegdheid 

53 Op alle geschillen die voortspruiten uit of naar aanleiding van overeenkomsten, leveringen en 

werken van voestalpine Sadef is het Belgische recht van toepassing. Al deze geschillen vallen onder 

de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, 

afdeling Kortrijk. 

12 diversen 

54 De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van de algemene 

voorwaarden of van iedere overeenkomst met voestalpine Sadef, heeft niet de nietigheid of 

onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden of de 

overeenkomst tot gevolg. 

De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de partijen, die daarover naar 

best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een 

rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte. 

 

55 Het feit dat voestalpine Sadef zich per uitzondering niet beroept op de naleving van de algemene 

voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.  

 

 


