
1. Door het ondertekenen, of anderszins aanvaarden van de bestelbon (hierna: de “Bestelbon”) verklaart de koper (hierna: de “Koper”) kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) en de Voorwaarden integraal te aanvaarden. De Voorwaarden zijn, op aanvullende wijze, van toepassing op elke
koop-verkoopovereenkomst (hierna: de “Koop-Verkoop”) tot stand gekomen tussen de Koper en Autovation bv, een vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Evenementenlaan 9 bus 1, 3001 Heverlee, België, met ondernemingsnummer: BE 0711.911.011 (hierna de “Verkoper”) door 1] middel van ondertekening van de Bestelbon
en 2] de betaling van het voorschot. De Voorwaarden primeren in alle gevallen op eventuele aankoopvoorwaarden van de Koper dewelke geen toepassing zullen vinden op
de Koop-Verkoop, zelfs niet op aanvullende wijze. Bijzondere voorwaarden en bepalingen in de Bestelbon primeren te allen tijde op de Voorwaarden, ingeval van conflict. De
bijzondere voorwaarden en bepalingen van de Bestelbon maken samen met de Voorwaarden de gehele gemeenschappelijke bedoeling en wilsovereenstemming uit van de
Koper en de Verkoper met betrekking tot de Koop-Verkoop. De Koper verklaart de Koop-Verkoop in al haar bepalingen billijk en evenwichtig te vinden, mede in acht
genomen alle omstandigheden en de geldende handelsgebruiken op het ogenblik van totstandkoming van de Koop-Verkoop.

2. De Koop-Verkoop tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand op het ogenblik dat de Bestelbon door de Koper zonder enig voorbehoud wordt aanvaard en het
overeengekomen voorschot werd ontvangen door de Verkoper.

3. De in de Bestelbon opgenomen prijzen omvatten geen belastingen, retributies of andersoortige taksen dewelke op het voorwerp van de Koop-Verkoop geheven zullen
worden of zouden moeten geheven worden. De in de Bestelbon opgenomen prijzen rekenen een levering ex works aan en kunnen aldus vermeerderd worden met
bijkomende kosten naar aanleiding van een andersoortige risico- en leveringsmodaliteit vereist door de Koper in het kader van de Koop-Verkoop.

4. Het voorwerp van de Koop-Verkoop zal geleverd worden ex works in de inrichtingen van de Verkoper op het tussen de Verkoper en de Koper overeengekomen tijdstip. De
Verkoper zal de Koper naar aanleiding van de levering schriftelijk of digitaal uitnodigen om het voorwerp van de Koop-Verkoop in ontvangst te nemen en te aanvaarden. De
levering van het voorwerp van de Koop-Verkoop houdt geen eigendomsoverdracht ten voordele van de Koper in. De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper
tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten bij gebreke waaraan de Verkoper een beroep kan doen op de sanctie voorzien in artikel 8
van de Voorwaarden. Indien het voorwerp van de Koop-Verkoop niet in ontvangst werd genomen op het overeengekomen tijdstip behoudt de Verkoper zich het recht voor
om, onverminderd haar andere rechten, om kosten van stalling aan te rekenen aan marktconforme tarieven.

5. De Koper zal het voorwerp van de Koop-Verkoop omstandig controleren en testen op het ogenblik van levering. De Koper krijgt daartoe steeds de mogelijkheid. Het in
ontvangst nemen van het voorwerp van de Koop-Verkoop zonder enig verder voorbehoud houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van enig zichtbaar gebrek en houdt
een bevestiging in van het feit dat het voorwerp van de Koop-Verkoop conform de afspraken tussen partijen werd geleverd. Enig verborgen gebrek met betrekking tot het
voorwerp van de Koop-Verkoop dient onverwijld, en uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen, na kennisname ervan gemeld te worden aan de Verkoper. Enige vordering
inzake verborgen gebreken dient, op straffe van verval, ingesteld te worden binnen een termijn van twee (2) maanden na kennisname van het verborgen gebrek of nadat
men behoorde kennis te krijgen van het gebrek.

6. Behoudens andersluidende schriftelijke aanvullende conventionele waarborgregeling, die integraal deel uitmaakt van de Koop-Verkoop, blijven de waarborgen en remedies
waarop de Koper een beroep kan doen ingeval van enige gebrek of niet-conforme levering, beperkt tot diegene die waarop hij ingevolge het toepasselijk recht, zoals
aangevuld door de Voorwaarden, beroep kan doen. De Verkoper wordt, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, niet geacht kennis te hebben van de specifieke, van
het gewoonlijke gebruik afwijkende toepassing die de Koper (of zijn kopers) van het voorwerp van de Koop-Verkoop zal maken en enkel deze laatste zijn aansprakelijk voor
een eventueel specifiek gebruik. Eventuele conventionele waarborgregelingen zijn, behoudens uitdrukkelijke andersluidende regeling, niet van toepassing naar aanleiding
van een ongekend specifiek gebruik, slijtage, ongevallen of beschadigingen veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of nog, onderhoud of veranderingen gedaan door
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. In dezelfde zin zal de Verkoper niet aansprakelijk geacht kunnen worden voor werken die zonder
goedkeuring van de Verkoper werd uitgevoerd aan het voorwerp van de Koop-Verkoop.

7. Kosten verbonden aan de opstelling van een specifiek bestek zullen steeds aangerekend worden en zullen worden afgetrokken van de prijs van een eventuele door de
Verkoper uit te voeren herstelling. De termijn aangegeven voor de beëindiging van de werken dient als indicatief te worden beschouwd en kan met een redelijke termijn, en
op gemotiveerde wijze, worden verlengd.

8. In geval van een voldoende ernstige wanprestatie, kan de Verkoper, onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering van de Koop-Verkoop te vorderen, de Koop-
Verkoop eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de bevoegde rechter bij wijze van eenvoudige schriftelijke of digitale kennisgeving ontbinden ten laste van de
Koper. Om van deze mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding gebruik te maken is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist, al blijft de Verkoper geheel vrij alsnog
zulke ingebrekestelling te versturen. Als voldoende ernstige wanprestatie in de zin van dit artikel, zonder daaromtrent enigszins limitatief te zijn, zal beschouwd worden 1] het
feit dat de Koper het voorwerp van de Koop-Verkoop op onrechtmatige wijze weigert in ontvangst te nemen (bv. weigering van ontvangst op leverdatum) en / of 2] het feit dat
de Koper op onrechtmatige weigert een opeisbaar deel van de prijs te voldoen, evenals 3] elke mededeling of elk feit voorafgaand aan het ogenblik waarop de bedoelde
verbintenissen opeisbaar worden en waaruit onmiskenbaar kan afgeleid worden dat de feiten waarvan sprake (of enige ernstige wanprestatie) zich zullen ( zal) voordoen op
het ogenblik dat de verbintenissen wel opeisbaar zullen zijn.

9. Ingeval van een, gerechtelijke of buitengerechtelijke, ontbinding van de Koop-Verkoop ten laste van de Koper is de koper een schadevergoeding verschuldigd ter vergoeding
van de schade wegens het niet-uitvoeren van de Koop-Verkoop. Het bedrag van deze schadevergoeding, tussen Koper en Verkoper uitdrukkelijk als evenwichtig en billijk
beschouwd o.a. gelet op de schade in hoofde van de Verkoper in zulk geval, wordt forfaitair begroot op het bedrag van het overeengekomen voorschot. Indien het voorschot
niet integraal werd betaald op het ogenblik van de ontbinding van de Koop-Verkoop zal de koper gehouden zijn het saldo van het voorschot alsnog te betalen ten titel van
schadevergoeding in de zin van dit artikel. Dit saldo wordt opeisbaar ingevolge de ontbinding van de Koop-Verkoop. De Verkoper behoudt zich, onverminderd het
voorgaande, het recht voor om ingeval van ontbinding van de Koop-Verkoop haar werkelijk geleden schade te verhalen op de Koper indien deze schade hoger zou zijn dan
het forfaitair overeengekomen bedrag.

10. Facturen van de Verkoper dienen, onder aftrek van een betaald voorschot, integraal betaald te worden op het tijdstip van levering, of op de vervaldatum van de factuur indien
deze vervaldatum het tijdstip van levering voorafgaat. Indien de factuur niet uiterlijk op het tijdstip van levering, of op de vervaldatum indien deze vervaldatum het tijdstip van
levering voorafgaat, werd betaald door de Koper, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is 1] een schadevergoeding gelijk aan 10% procent op het
openstaand saldo van de factuur verschuldigd zijn door de Koper, en zullen 2] nalatigheidsintresten verschuldigd zijn door de Koper aan een overeengekomen intrestvoet
van 10% op jaarbasis en te rekenen op het openstaande saldo van de factuur. Zulks onverminderd de overige rechten van de Verkoper naar aanleiding van deze
toerekenbare tekortkoming van de Koper.

11. Ingeval van 1) Overmacht (i.e. elke gebeurtenis die (i) niet werd veroorzaakt door Verkoper, (ii) onvoorzienbaar was bij het sluiten van de Koop-Verkoop en (iii) de verdere
uitvoering van de verbintenissen onder de Koop-Verkoop, minstens tijdelijk, 1) onmogelijk maakt voor de Verkoper, of 2) aanzienlijk negatief beïnvloedt in hoofde van de
Verkoper, zoals bijvoorbeeld pandemie, oorlog, economische factoren (leveringsvertraging, wijziging van tarieven, tekort aan arbeidskrachten grondstoffen of brandstof, …) ,
overheidsingrijpen, ongevallen), 2) imprevisie (i.e. elke verandering van omstandigheid die zich buiten de redelijke controle van de Verkoper voordoet na totstandkoming van
de Koop-Verkoop, en waarvan op het moment van totstandkoming van de Koop-Verkoop niet naar redelijkheid kon verwacht worden dat deze zich zou voordoen en dewelke
het economisch evenwicht van de Koop-Verkoop verstoort ten nadele van de Verkoper) of 3) een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de Koper, zal de Verkoper het
recht hebben om haar verbintenissen onder de Koop-Verkoop te schorsen (bv. uitstel van levering), zonder daartoe enig vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper en dit
onverminderd haar overige rechten naar aanleiding van de bedoelde gebeurtenissen. De Verkoper zal zulke omstandigheid schriftelijk ter kennis brengen van de Koper en,
indien gepast of mogelijk, corrigerende maatregelen voorstellen.

12. Behalve ingeval (i) opzet van de Verkoper, (ii) zware toerekenbare tekortkoming van de Verkoper of (iii) aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt door de toepasselijke
wetgeving, zal de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Verkoper die voortvloeit uit of verband houdt met de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de Koop-
Verkoop, ongeacht de theorie van aansprakelijkheid, beperkt zijn tot de totale prijs die door de Koper aan De Verkoper moeten worden betaald voor de levering van het
voorwerp van de Koop-Verkoop. Het bestaan van meer dan één vordering zal een dergelijke limiet niet uitbreiden. De Verkoper is daarenboven niet aansprakelijk voor
gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste zakelijke kansen, verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering of enige andere indirecte, speciale, punitieve,
incidentele of gevolgschade voor de Koper voortvloeiend uit of verband houdend met de Koop-Verkoop, ongeacht de theorie van aansprakelijkheid.

13. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitvoering of interpretatie van de Koop-Verkoop (m.i.v. betalings-, vrijwarings- en/of waarborgverplichtingen) zullen, nadat
Verkoper en de Koper hebben getracht het geschil minnelijk te regelen, op exclusieve wijze voorgelegd worden aan de hoven en rechtbanken bevoegd voor de zetel van de
Verkoper dewelke zulks geschil zullen beslechten naar Belgisch recht, doch onverminderd het recht voor de Verkoper om het geschil, als eisende partij, alsnog te brengen
voor een hof of rechtbank bevoegd voor de zetel van de Koper.

* * *


