
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PHOENIX CONTACT NV/SA TE ZAVENTEM 
 
A. De toepasselijkheid 
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten met Phoenix Contact NV/SA  te Zaventem van toepassing, tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen.  
 
B. De aanbieding  
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.   
2. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in 
catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten 
hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden 
slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. De afnemer zal 
er op toezien, dat derden van deze eventueel aan afnemer verstrekte bescheiden 
geen gebruik ten eigen bate maken.   
 
C. Overeenkomst en leveringstermijn 
1. De leverancier is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding van de opdracht. 
2. De afnemer is door zijn opdracht gebonden en zal er slechts kunnen aan 
verzaken mits aan de leverancier een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 
10% van de totale prijs, onverminderd het recht voor de leverancier om zijn 
werkelijke schade in rekening te brengen.  
3. De overeengekomen leveringstijd gaat in zodra de leverancier de opdracht heeft 
aanvaard, in het bezit is van alle door de afnemer te verstrekken goederen, 
bescheiden en gegevens en het eventueel gevraagde voorschot door de 
leverancier is ontvangen.   
4. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde 
leveringstermijnen slechts een benadering. Een eventuele vertraging kan nooit 
aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige 
schadevergoeding.  
 
D. De prijs   
1. De leverancier heeft de opgegeven prijzen gebaseerd op de op het moment van 
de aanbieding geldende kostprijs.   
2. Indien de kostprijs sinds de datum van de aanbieding een verhoging onderging, 
zal de prijs, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, in dezelfde mate 
worden verhoogd.   
 
E. Levering, keuring, eigendomsovergang en risico   
1. Levering geschiedt franco in België of op een andere plaats, door de afnemer 
aangewezen. Ingeval elders moet geleverd worden zal de verzending der goederen 
geschieden op zijn kosten en op zijn risico.   
2. Indien een keuring van de goederen met de afnemer is overeengekomen, en 
deze, daartoe uitgenodigd, binnen de veertien dagen na de uitnodiging daarvan 
geen gebruik maakt, zullen de goederen beschouwd worden als zijnde 
goedgekeurd.   
3. Afnemer draagt het risico vanaf de levering.  
4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen aangaande de overgang van het 
risico, blijven de goederen eigendom van de leverancier tot op het ogenblik van de 
volledige betaling van hun prijs, desgevallend verhoogd met interesten en 
schadevergoeding.  
5. Klachten moeten, om geldig te zijn, binnen de acht dagen na ontvangst of 
installatie van de goederen of na het ontdekken van een gebrek in de geleverde 
prestaties per aangetekend schrijven met een gedetailleerde en limitatieve 
opsomming van de gebreken.  
6. De leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling te splitsen en in 
gedeelten te leveren, en voor het geleverde reeds betaling te vragen zelfs als de 
volledige bestelling nog niet is uitgevoerd.   
  
F. Betalingsvoorwaarden   
1. De betalingen moeten geschieden zonder enige aftrek en zonder kosten, 
overeenkomstig de bepalingen, die bij de bestelling overeengekomen zijn.   
2. Onze commerciële medewerkers kunnen geen rechtsgeldige kwijting geven.   
3. Het niet volledig betalen van één of meerdere facturen op vervaldag maakt alles 
wat nog verschuldigd is onmiddellijk eisbaar en dit zonder dat enige 
ingebrekestelling vereist is. Tevens behouden wij ons het recht voor om zonder 
enig voorafgaand bericht alle nog niet betaalde koopwaren terug te nemen en 
schadevergoeding te eisen.   
4. Het niet volledig betalen van één of meerdere facturen op vervaldag machtigt ons 
er toe de uitvoering van de andere bestellingen op te schorten en dit zonder enige 
formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding.   
5. Wanneer de afnemer niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn,  
of bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke  

 
 
betalingstermijn, heeft de leverancier vanaf de daarop volgende dag, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van de wettelijke 
handelsrente. De leverancier heeft bovendien, wanneer de afnemer niet betaalt 
binnen de overeengekomen betalingstermijn, of bij gebreke hieraan, binnen de 
wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de 
gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht 
op een redelijke schadeloosstelling door de afnemer voor alle relevante 
invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, zoals bepaald door de 
Koning.  
6. Phoenix Contact houdt zich het recht voor om elektronisch te factureren. 
7. Elke factuur van Phoenix Contact wordt geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet 
binnen 10 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven en gemotiveerd wordt 
betwist. 
 
G. Garantie en aansprakelijkheid   
1. De leverancier verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan 
de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve 
tussenkomst van de afnemer of van derden, te verhelpen door vervanging of 
herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken 
gedurende 6 maanden na de levering. De leverancier wordt eigenaar van de 
vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de 
afnemer.  
2. De leverancier zal buiten hetgeen bepaald is in punt 1 tot geen enkele andere 
garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de leverancier niet 
gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor gevolgschade of voor eventuele 
schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de 
professionele activiteit van de afnemer of de personen waarvoor hij uit hoofde van 
art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.  
3. Tevens zal de leverancier niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op 
basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijke schade en schade aan privé-
goederen betreft, zal de leverancier niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:   
- niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het 
verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;  
- de leverancier, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte 
kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;  
- in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de 
goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de afnemer;  
- de schade te wijten is aan fouten van de afnemer, van de verwonde persoon of 
van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve 
manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de afnemer of 
derden, enz.);  
- de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met 
dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;  
- indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een 
onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften 
opgesteld door de fabrikant;  
- indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant 
erkende derde.  
4.De afnemer zal de leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die 
derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in 
punt 3. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de afnemer 
geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van 
de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.  
5. Het feit dat een partij op een gegeven ogenblik geen aanspraak maakt op de 
naleving van een bepaling van de overeenkomst, kan niet geïnterpreteerd worden 
als een verzaking om zich later erop te beroepen. De nietigheid of ongeldigheid van 
een specifieke bepaling van de overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid 
van de overige bepalingen van de overeenkomst.  De partijen zullen te goeder 
trouw onderhandelen omtrent een aanpassing van de betreffende bepaling teneinde 
hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de 
partijen te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig was geweest. 
6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Phoenix Contact beperkt tot het 
bedrag van de bestelling gerelateerd aan de klacht. 
 
H. Geschillen   
Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting 
zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.  

 


