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01  Algemene beschikkingen 
De verkoper erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze verkoopvoorwaarden 
welke  van  toepassing  zijn op  alle offertes en overeenkomsten, met uitsluiting  van de 
eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Er  zal geen  rekening gehouden worden 
met  gelijk  welke  belofte  of  anders  luidende  verbintenis  en/of  voorwaarde  die  niet 
schriftelijk bevestigd werd door de verkoper. 

 
Omron  Electronics  n.v.  is  slechts  gehouden  tot  uitvoering  van  een  bestelling  na  haar 
uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan. 

 
Door  bestelling  te  plaatsen  erkent  de  koper  kennis  te  hebben  genomen  van  de 
algemene  verkoopvoorwaarden  en  aanvaardt  hij  deze,  behoudens  de  afwijkingen  die 
enkel kunnen blijken uit een schriftelijk akkoord, uitgaande van Omron Electronics n.v. 
Derhalve wordt de facturatie van de betrokken producten of diensten aanvaard. 

 
Bij  deze  wordt  overeengekomen  tussen  partijen  dat  elke  bestelling  de  aanvaarding 
impliceert  van  de  algemene  verkoopvoorwaarden  van  Omron  Electronics  n.v.  en 
inhoudt dat de klant afziet van het inroepen van eigen voorwaarden, zelfs wanneer deze 
hun voorrang bedingen. Wanneer de klant producten wenst aan te kopen voor een niet 
professioneel  gebruik,  dient  hij  daartoe  Omron  Electronics  n.v.  voorafgaandelijk 
schriftelijk  op  de  hoogte  te  brengen,  bij  gebreke waarvan  hij  onherroepelijk  als  een 
professioneel  gebruiker  zal  worden  beschouwd,  handelend  in  het  kader  van  zijn 
beroepsactiviteiten. 

 
02  Prijs 

Alle  offertes  uitgaande  van  Omron  Electronics  n.v.  zijn  vrijblijvend.  Behoudens  een 
schriftelijke overeenkomst, worden de offertes opgesteld op basis van de prijzen van de 
dag.  De  facturatie  gebeurt  op  basis  van  de  in  voege  zijnde  tarieven  op  dag  van  de 
levering. De prijzen zijn berekend bij vertrek van het magazijn of atelier (excl. lasten en 
belastingen),  behoudens  uitdrukkelijke  afwijking.  Bestellingen  >  300  EUR  zijn  franco. 
Voor  elke  bestelling  met  een  facturatiewaarde  <  300  EUR  wordt  20  EUR  kosten 
aangerekend. De kosten van een spoedlevering zijn steeds ten laste van de klant. 

 
03  Levering 

Het  adres  van  de  levering  der  goederen  wordt  door  de  klant  meegedeeld.  Omron 
Electronics  n.v.  gaat  de  verbintenis  aan  naar  best  vermogen  de  leveringstermijn, 
vermeld  op  de  orderbevestiging  te  eerbiedigen.  Niettemin  is  deze  termijn  slechts 
indicatief, tenzij uitdrukkelijk afwijkend beding. 

 
De klant zal geen enkele vergoeding kunnen vorderen uit hoofde van vertraging  in de 
levering.  De  verzendingen  worden  steeds  gedaan  op  risico  van  de  bestemmeling 
aangezien  de  goederen  niet  verzekerd  zijn,  zelfs  in  geval  van  franco  verkoop,  tenzij 
schriftelijk anders werd overeengekomen bij de bestelling. 

  Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten. 
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Overmacht  en  bedrijfsstoornissen  van welke  aard  of  oorzaak  ook, welke  zich  bij  de 
verkoper zouden voordoen, en waardoor de omstandigheden, waarin het contract werd 
aangegaan merkelijk zijn gewijzigd, geven de verkoper het recht om de leveringstermijn 
te verlengen en om, desgevallend de koop te ontbinden. De koper kan ook in dat geval 
geen schadevergoeding vorderen. 

 
Elke  verantwoordelijkheid,  voor  vertragingen,  beschadigingen  of  tekorten  die  zich 
kunnen voordoen naar aanleiding van het vervoer, zal afgewezen worden,  indien deze 
niet  bij  aangetekend  schrijven  betekend  wordt  binnen  de  7  dagen  volgend  op  de 
levering. 

 
Behoudens bijzonder beding gebeurt de receptie en de aanvaarding van de goederen en 
de  werken  in  de magazijnen/ateliers  van  Omron  Electronics  n.v.  Zij  worden  geacht 
vervuld te zijn op het ogenblik dat de klant bezit neemt van de goederen of  in staat  is 
om het te doen. Hetzelfde geldt voor de overdracht van het risico. 

 
04  Waarborg 

Een waarborg van 3 jaar wordt gegeven voor de producten; een waarborg van 6 maand 
voor  de  levering  van  afzonderlijke  onderdelen  en  voor  uitgevoerde  werken.  Deze 
waarborg  is beperkt tot de vervanging van de stukken die door Omron Electronics n.v. 
als gebrekkig worden erkend, met uitsluiting van welke andere schadevergoeding ook. 

 
Wanneer de  leveringen of werken hersteld, gewijzigd of  vervangen worden door een 
derde  of  door  de  klant  zelf,  dan  verliest  deze  laatste  het  voordeel  van  de waarborg. 
M.b.t.  de  producten  die  geen  deel  uitmaken  van  het  basisassortiment  van  Omron 
Electronics n.v.  zal deze  geenszins  gehouden  zijn  tot dienst na  verkoop, noch  tot het 
leveren van afzonderlijke onderdelen of wisselstukken. 

 
De vervangen onderdelen worden eigendom van Omron Electronics n.v.  In geen geval 
zal Omron  Electronics  n.v.  gebonden  zijn  door  de  bedingen  en  voorwaarden  van  de 
lastenboeken  die  de  aanneming  van  de  klant  beheersen,  behoudens  uitdrukkelijke 
afwijking en mits voorafgaandelijke mededeling van deze teksten door de klant. 

 
  Beperkingen 
  Zullen in geen geval gedekt zijn door de waarborgverbintenis, 

- de  interventies  die  het  gevolg  zijn  van  een  oorzaak,  vreemd  aan  de  geleverde 
producten,  zoals  
verkeerd of abnormaal gebruik, verkeerde of abnormale commando's, nalatigheid 
van  de  klant  of  aangestelde,  brand,  gebreken  in  de  elektrische  installatie  of 
bekabeling, val of  inbrengen van vreemde voorwerpen, ongevallen, vandalisme, 
onaangepaste omgeving 

- alle  terugzendingen  naar  Omron  Electronics  n.v.  zonder  schriftelijke 
toestemming. 
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De klant is verantwoordelijk voor het passende karakter van het materiaal met het oog 
op de gewenste  resultaten.  Indien op de bestelbon noch het  juiste product, noch een 
adequate  specificatie  door  de  klant  is  aangegeven,  kan  Omron  Electronics  n.v.  niet 
gehouden zijn tot terugname of tot ruil van dat product. De klant verklaart door Omron 
Electronics  n.v.  geïnformeerd  te  zijn  m.b.t.  karakteristieken,  commando's, 
mogelijkheden en beperkingen  van het  gebruik  van het materiaal,  alsook omtrent de 
mogelijke problemen van aanpassing, installatie, integratie en uitbreiding. 

 
05  Betaling 

Bij gebreke aan geschreven protest van een  factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de 
verzending van de factuur in kwestie, zal de factuur onherroepelijk aanvaard zijn alsook 
de  producten  en  diensten  op  deze  factuur  vermeld.  Al  de  leveringen  zijn  contant 
betaalbaar,  behoudens  schriftelijk  bericht  van  onzentwege.  Bij  overschrijding  van  de 
betalingstermijn zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  ingebrekestelling een 
maandelijkse interest verschuldigd zijn van 1 % (12 % per jaar). 
Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, zonder voorafgaandelijke aanmaning, 
vermeerderd worden met  een  forfaitaire  en  onverminderde  schadevergoeding  gelijk 
aan  15  %  van  het  verschuldigde, met  een minimum  van  62  EUR,  onverminderd  de 
andere schadevergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn voor iedere schade te 
bewijzen door Omron Electronics n.v. 

 
Daarenboven behoudt Omron Electronics n.v. zich het recht voor om bij niet‐betaling, 
na  aanmaning,  alle  lopende  akkoorden,  te  annuleren  of  op  te  schorten  tot  op  het 
ogenblik van de betaling der  facturen,  zonder dat dit afbreuk doet aan haar  recht op 
schadevergoeding. 

 
Alle  geleverde  goederen  en  materialen  blijven,  in  afwijking  van  artikel  1583  B.W. 
eigendom van Omron Electronics n.v. tot de volledige betaling. Het onroerend worden 
door bestemming of incorporatie doet hieraan geen afbreuk. 
De koper verbindt er zich toe het materiaal te onderhouden als een goede huisvader en 
het  ter  beschikking  van  Omron  Electronics  n.v.  te  houden,  zonder  er  zelf  over  te 
beschikken. De  koper  zal  bijgevolg  niet  het  recht  hebben  om  de  goederen  verder  te 
verkopen of  ze  in waarborg  te geven aan derden  zonder  schriftelijk akkoord vanwege 
Omron Electronics n.v. 
Ingeval  van  inbeslagname,  verbindt  de  koper  er  zich  toe  kennis  te  geven  van  het 
eigendomsvoorbehoud en Omron Electronics n.v. onmiddellijk te verwittigen. 

 
06  Verbreking van de overeenkomst 

Ingeval van ernstige wanprestatie in hoofde van de koper, alsook ingeval van gehele of 
gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de koper en  in geval van geheel of 
gedeeltelijke weigering  tot afname van de goederen, heeft de verkoper het  recht om, 
hetzij  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  te  vorderen,  hetzij  de  overeenkomst  te 
ontbinden en schadevergoeding te vorderen gelijk aan 50 % van de orderwaarde van de 
goederen of diensten, onverminderd het recht van de verkoper om hetzij zijn reële  
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schade  te  bewijzen  door  alle  middelen  van  recht,  wanneer  zij  voormeld  bedrag 
overschrijdt, hetzij de goederen door te verkopen om in dat geval een schadevergoeding 
te  vorderen  gelijk  aan  de  orderwaarde,  verminderd  met  de  opbrengst  van  de 
doorverkochte goederen. 

 
De  overeenkomst  zal,  na  de  verzending  van  een  aangetekend  schrijven  daartoe,  van 
rechtswege  ontbonden  zijn  lastens  de  koper wanneer  deze  een  staking  van  betaling 
aanvraagt,  in faling  is verklaard, bankroet of  insolvabel  is bevonden. In dat geval zal de 
hierboven vermelde schadevergoeding eveneens verschuldigd zijn. 

 
07  Aansprakelijkheid 

Omron Electronics n.v.  is  slechts gehouden  tot een middelenverbintenis. Derhalve  zal 
haar aansprakelijkheid beperkt zijn en bepaald kunnen worden als volgt : 

 
  a.     Omron  Electronics  n.v.  zal  alle  schade  herstellen  aan  door  haar  geleverde 

producten, wanneer deze  schade door haar  (of  aangestelden)  is  veroorzaakt en 
zulks bewezen is door de klant, ten belope van een bedrag maximaal gelijk aan de 
waarde van het product of de dienst in kwestie. 

  b.    Zijn uitgesloten: 
      o  de vergoeding door Omron Electronics n.v. van elk direct of  indirect nadeel, 

zo ondermeer en zonder beperkend te zijn financieel of commercieel verlies, 
winstderving,  verhoging  van  algemene  kosten,  verstoring  van  de  planning, 
verlies van voorziene winst, kapitaal, klanten enz... 

      o  de vergoeding door Omron Electronics n.v. van elk direct of  indirect nadeel, 
veroorzaakt door het geleverde product zelf 

      o  de vergoeding van schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door materialen 
geleverd of gefabriceerd door derden, nà de totstandkoming van het contract 

  c.     De  vorderingen  tot  het  bekomen  van  schadevergoeding,  ingesteld  door  derden 
tegen  de  koper,  zullen  in  geen  geval  aanleiding  kunnen  geven  tot  een 
schadevergoeding door Omron Electronics n.v. te betalen aan de koper. 

 
08  Algemeenheden 

Het niet uitvoeren door Omron Electronics n.v. van één van haar rechten brengt in geen 
geval de afstand of de uitdoving van dat recht met zich en brengt evenmin met zich dat 
Omron  Electronics  n.v.  van  enig  ander  recht  uit  de  overeenkomst  zou  afwijken.  Het 
huidige  contract  bindt  de  partijen,  hun  erfgenamen  en  rechtsopvolgers.  Zonder 
voorafgaandelijke wederzijdse toestemming is het de partijen verboden hun rechten en 
plichten  uit  dit  contract  over  te  dragen  aan  derden.  Het  recht  tot  overdracht  van 
schuldvordering valt nochtans niet onder dit verbod. 

 
09  Software 

Indien Omron Electronics n.v. de software levert, is zij verantwoordelijk voor de werking 
op voorwaarde dat de klant, ten laatste bij de bestelling, schriftelijk een analyse van zijn 
noden  kenbaar  heeft  gemaakt.  In  het  geval  Omron  Electronics  n.v.  haar 
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aansprakelijkheid accepteert, geldt deze  slechts voor de  rechtstreekse gevolgen bij de 
klant en niet bij derden. 

 
Enkel  in de veronderstelling dat een uitdrukkelijke overeenkomst onder partijen werd 
opgesteld  voor  het  uitwerken  van  software,  kan  er  van  een  eventuele 
verantwoordelijkheid van Omron Electronics n.v. sprake zijn, en dan nog beperkt door 
het contractueel kader door partijen opgesteld. 

 
Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, is Omron Electronics n.v. enkel gehouden tot 
een middelenverbintenis en niet  tot een  resultaatsverbintenis. Uit dien hoofde  zal er 
geen verhaal ontvankelijk zijn wegens verborgen gebreken. 

 
10  Bevoegdheid 

Voor alle geschillen welke in verband met deze overeenkomst zouden kunnen ontstaan, 
zijn slechts bevoegd de vrederechter van het eerste Kanton Brussel of  in voorkomend 
geval de rechtbanken van Brussel. 
 
Deze  overeenkomst  valt  onder  toepassing  van  het  Belgisch  recht,  dat  alle  geschillen 
beheerst die er rechtstreeks of zijdelings uit zouden ontstaan. 

 


