
ALGEMENE VOORWAARDEN AGROMETIUS BVBA 

 

Artikel 1 – Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, 

bestellingen, overeenkomsten, leveringen en diensten, behoudens indien 

schriftelijk anders werd overeengekomen. De algemene voorwaarden worden 

door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de 

klant als aanvaard beschouwd. Deze algemene voorwaarden en elke 

specifieke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn, maken de volledige 

en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande 

mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of 

mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke 

overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing 

en niet tegenstelbaar aan Agrometius. 

Artikel 2 – Aanbiedingen  

2.1.Alle aanbiedingen door Agrometius zijn vrijblijvend en gebaseerd op 

levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse 

werkuren. 

2.2.Gegevens opgenomen in software en/of andere programmatuur, catalogi, 

afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige technische informatie 

(hierna de “Informatie”) afkomstig van Agrometius of derden zijn niet bindend. 

 

Artikel 3 – Industriële en intellectuele eigendom 

 

3.1.De klant erkent dat de software, de programmatuur en/of de Informatie 

vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen van Agrometius bevat. 

3.2.Het is de klant niet toegestaan de Informatie openbaar te maken, te 

kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht 

van) de software en/of andere programmatuur te wijzigen, te “reverse-

engineeren”, aan te passen, er afgeleide werken mee te creëren,   (door) te 

verkopen, te verhuren, anderszins te vervreemden, in zekerheid over te 

dragen, dan wel op andere wijze aan derden af te staan. 

3.3.De broncode van de software/programmatuur wordt niet aan de klant 

overgedragen, noch ter beschikking gesteld. 

3.4.De industriële en intellectuele eigendomsrechten in de software, de 

programmatuur en de Informatie blijven te allen tijde de eigendom van 

Agrometius. Het is de klant niet toegestaan om vermeldingen in verband met 

intellectuele eigendom te verwijderen of geheel of gedeeltelijk onleesbaar te 

maken. 

3.5.Het is Agrometius toegestaan om technische maatregelen te nemen ter 

bescherming van de software en/of andere programmatuur. 

 

Artikel 4 – Prijzen 

 

4.1.Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, 

zijn de door Agrometius opgegeven prijzen vrijblijvend en exclusief btw en alle 

overige in binnen of buitenland verschuldigde taksen, belastingen, heffingen, 

invoerrechten en dergelijke meer, dewelke voor rekening van de klant zijn.  

4.2.De opgegeven prijzen zijn geldig voor leveringen af fabriek. 

4.3. De opgegeven prijzen zijn exclusief montagekosten, vervoerkosten en 

inbedrijfstellingskosten. 

 

Artikel 5 – Betaling 

 

5.1. Opdrachtgever dient de aan haar door Agrometius toegezonden facturen 

binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te voldoen. 

5.2.De betaling wordt slechts geacht te hebben plaatsgevonden op het 

ogenblik dat Agrometius het integrale verschuldigde bedrag op haar 

bankrekeningnummer heeft ontvangen. 

5.3.De klant is niet gerechtigd om eventuele door Agrometius aan hem 

verschuldigde bedragen bij wijze van schuldvergelijking in te houden op de 

aan Agrometius verschuldigde bedragen. 

5.4. Over elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege 

en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd zijn, berekend op basis van 

de Belgische wettelijke interestvoet, vermeerderd met 2%, met een minimum 

interestvoet van 12% op jaarbasis. 

5.5.In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt Agrometius zich het 

recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen bij wijze van 

forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 50 euro, onverminderd 

het recht van Agrometius op vergoeding van de gerechtskosten, op een 

redelijke schadevergoeding voor alle relevante invorderingskosten en op 

eventuele andere vergoedingen op basis van de toepasselijke wettelijke 

bepalingen. 

5.6.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het 

verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van 

rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Zolang de klant zijn 

betalingsverplichtingen niet nakomt, is Agrometius gerechtigd alle verdere 

leveringen en dienstverlening op te schorten. 

 

 

 

 

 

Artikel 6 – Levering 

 

6.1.De door Agrometius opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend 

en niet bindend. 

6.2.Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst 

geschieden alle leveringen af fabriek. 

6.3.Onder geen enkele omstandigheid gaat een opgegeven leveringstermijn 

eerder lopen dan vanaf het moment dat Agrometius in het bezit is gesteld van 

alle voor de uitvoering van de bestelling/opdracht benodigde documenten en 

informatie vanwege de klant, zoals, doch niet beperkt tot bouwtekeningen, 

maatopgaven en dergelijke meer. 

6.4.Bij overschrijding van een opgegeven leveringstermijn heeft de klant geen 

recht op enige schadevergoeding vanwege Agrometius, noch om de levering 

te weigeren of enige verbintenis ten opzichte van Agrometius niet na te 

komen. 

6.5.Alle transporten geschieden voor risico en voor rekening van de klant. 

Agrometius is vrij de wijze van transport te bepalen. 

6.6.Agrometius is gerechtigd om bestellingen via verschillende deelleveringen 

uit te voeren en te factureren, zonder dat de klant het recht heeft deze 

deelleveringen te weigeren. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant 

 

7.1.De klant zal aan Agrometius alle medewerking en faciliteiten verlenen die 

nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en zal alle passende 

maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, 

goederen of personen.  

7.2.De klant zal Agrometius en haar aangestelden volledig informeren over de 

veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen die van toepassing 

zijn op haar bedrijfsterreinen. 

7.3.Schade die ontstaat door de niet-naleving van de verplichtingen onder 

artikel 7.1. en 7.2. zal integraal vergoed worden door de klant. 

7.4.Indien Agrometius de opdracht niet kan aanvatten op het overeengekomen 

tijdstip of haar werkzaamheden niet kan verderzetten ingevolge een aan de 

klant of een door hem gecontacteerde derde te wijten omstandigheid, zullen 

de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten aan de klant worden 

doorgerekend. 

 

Artikel 8 – Klachten 

 

8.1.Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit dienen binnen de 8 

dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gemeld aan 

Agrometius, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. 

8.2.Klachten betreffende de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen de 30 

dagen nadat deze werden verricht per aangetekend schrijven te worden 

gemeld aan Agrometius, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. 

8.3.Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na hun 

ontdekking en in elk geval binnen de in artikel 10 vermelde garantietermijn per 

aangetekend schrijven aan Agrometius te worden gemeld, zoniet worden zij 

geacht aanvaard te zijn. In geen geval kan Agriometius aansprakelijk gesteld 

worden voor verborgen gebreken buiten de in artikel 10 vermelde 

garantietermijn. 

8.4.In alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Agrometius in geval 

van zichtbare of verborgen gebreken of in geval van niet-conformiteit beperkt 

tot, naar keuze van Agrometius: (i) de terugbetaling van de (aankoop)prijs, (ii) 

de kosteloze herstelling of vervanging van de gebrekkige goederen, (iii) de 

kosteloze rechtzetting van de gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden. 

8.5.Eventuele klachten ontslaan de klant niet van de uitvoering van zijn 

verplichtingen jegens Agrometius. 

 

Artikel 9 – Derden 

 

Agrometius is gerechtigd om een beroep te doen op derden voor/bij de 

uitvoering van haar werkzaamheden. 

 

Artikel 10 – Garantie 

 

10.1.Behoudens indien schriftelijk anders werd overeengekomen bedraagt de 

garantieduur van/voor de door Agrometius geleverde goederen en/of 

uitgevoerde werken twaalf maanden, met ingang vanaf de dag van de levering 

van de goederen, respectievelijk de beëindiging van de werken. 

10.2.Indien de duur van de garantie van de fabrikant afwijkt van de onder 

artikel 10.1 vermelde garantietermijn, dan zal uitsluitend de door de fabrikant 

verleende garantietermijn van toepassing zijn. 

10.3. Deze garantie kan slechts door de klant ten aanzien van Agrometius 

worden ingeroepen voor gebreken die een rechtstreeks gevolg zijn van 

ondeugdelijke fabricage, het gebruik door Agrometius van gebrekkige of 

ongeschikte materialen of tekortkomingen van Agrometius in het kader van de 

werkzaamheden. 

10.4. Agrometius kan slechts aansprakelijk worden gesteld in het kader van 

deze garantie voor gebreken die binnen de in artikel 10.1. vermelde 



vervaltermijn van zes maanden schriftelijk ter kennis werden gebracht van 

Agrometius. 

10.5. De aansprakelijkheid van Agrometius in het kader van deze garantie is in 

alle omstandigheden beperkt tot, naar keuze van Agrometius: i) de 

terugbetaling van de (aankoop)prijs, (ii) de kosteloze herstelling of vervanging 

van de gebrekkige goederen, (iii) de kosteloze rechtzetting van de gebrekkig 

uitgevoerde werkzaamheden.  

10.6. Op straffe van verval van deze garantie is het de klant niet toegelaten 

om de herstelling of vervanging aan een derde op te dragen zonder 

uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Agrometius. 

10.7. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit deze garantie: gebreken die het gevolg 

zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundig, onjuist of 

gebrek aan onderhoud en reparaties, vervangingen en/of wijzigingen aan/van 

de goederen door de klant zelf of door derden.  

 

Artikel 11 – Onderhoud  

 

11.1.De klant heeft de mogelijkheid om met Agrometius een 

onderhoudscontract af te sluiten. 

11.2.Een onderhoudscontract kan op elk overeengekomen tijdstip ingaan en 

eindigt op de laatste dag van het kalenderjaar waarin het werd aangegaan, om 

nadien telkens voor een periode van één kalenderjaar te worden verlengd, 

behoudens opzegging door één van de partijen, bij aangetekend schrijven, 

uiterlijk twee maanden voor het einde van het betrokken kalenderjaar. 

11.3.Telkens bij het begin van het jaar worden de data afgesproken waarop 

Agrometius de periodieke  onderhoudsbeurten zal verrichten. 

11.4.Het onderhoud omvat niet het opheffen van storingen veroorzaakt door 

niet door Agrometius aan de klant geleverde randapparatuur of door 

reparaties, wijzigingen of toevoegingen aan de verkochte goederen door de 

klant of derden. 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

 

12.1.Agrometius kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in 

de geleverde producten of de uitgevoerde werkzaamheden binnen de perken 

van artikel 8 en 10. 

12.2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld kan Agrometius nooit 

aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van 

gevolgschade en/of winstderving (bijvoorbeeld daling van of verlies van omzet, 

verlies van klanten, verlies van gegevens, onderbrekingen in de productielijn, 

enz.) die zou voortvloeien uit een contractuele en/of extracontractuele fout in 

hoofde van Agrometius en/of haar aangestelden en/of haar onderaannemers. 

De aansprakelijkheid van Agrometius zal, hoe ernstig de fout ook, behalve in 

geval van bedrog of opzet, in ieder geval beperkt zijn tot en in geen geval het 

bedrag overschrijden van de voor de gebrekkige goederen of uitgevoerde 

werkzaamheden uitgereikte factuur.  

 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 

 

13.1.Agrometius blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen totdat 

alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de door Agrometius geleverde 

of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig zijn 

voldaan. De klant verbindt er zich toe de goederen van Agrometius niet te 

verkopen, noch te bezwaren met enig recht zolang de prijs, vermeerderd met 

eventuele intresten en kosten, niet betaald is. 

13.2.Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen, gaat 

op de klant over op het moment waarop de goederen feitelijk ter beschikking 

van de klant of van zijn aangestelde zijn gesteld. 

 

Artikel 14 - Uitvoering van werkzaamheden 

 

De klant aanvaardt dat Agrometius in het kader van de uitvoering van enige 

werkzaamheden slechts een middelenverbintenis heeft en geenszins een 

verbintenis tot het bereiken van een bepaald resultaat. 

 

Artikel 15 – Overmacht 

15.1.Agrometius is niet gehouden tot het nakomen van enige 

overeengekomen verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van 

overmacht. De overeengekomen verplichtingen worden in een dergelijk geval 

geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat 

Agrometius jegens de klant tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder  

overmacht wordt onder meer verstaan: een niet aan Agrometius toerekenbare 

tekortkoming van toeleveranciers van Agrometius, stakingen, lock-out, 

telecommunicatie-problemen, verboden of bevelen van overheden en 

dergelijke meer . 

15.2.Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft 

geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk, door 

middel van een aangetekend schrijven, te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge 

de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, 

zonder dat partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn. 

 

 

 

Artikel 16 – Opschorting – ontbinding van de overeenkomst  

 

16.1.In de hierna vermelde gevallen zijn alle vorderingen van Agrometius, uit 

welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Agrometius 

gerechtigd tot de opschorting van haar verbintenissen t.a.v. de klant en/of om 

de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen: 

(i) indien de klant enige verplichting jegens Agrometius niet nakomt; 

(ii) Indien het vertrouwen van Agrometius in de solvabiliteit of de 

kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke 

uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het 

vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane 

verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, zoals, doch niet 

beperkt tot: het faillissement van de klant, de aanvraag door de klant van 

enige procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen, de 

vereffening van de klant, …. 

16.2. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van 

Agrometius om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden 

schade te vorderen.  

 

Artikel 17 - Overdracht 

 

De klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de 

overeenkomst met Agrometius over te dragen aan derden, zonder de 

voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Agrometius. 

 

Artikel 18 – Geldigheid van de bepalingen 

 

18.1.Ingeval een clausule of bepaling van deze algemene voorwaarden nietig 

wordt verklaard, zal zulke nietigverklaring geen invloed hebben op de andere 

clausules of bepalingen van deze algemene voorwaarden. 18.2.De klant 

aanvaardt dat Agrometius de nietige clausule kan vervangen door een geldige 

clausule die zoveel als mogelijk aansluit bij de geest van de oorspronkelijk 

nietige bepaling. 

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 

19.1.Deze algemene voorwaarden en alle offertes, overeenkomsten, 

leveringen en werkzaamheden waarop ze van toepassing zijn worden 

uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de 

bepalingen van het internationaal privaatrecht. De toepassing van het Weense 

koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

19.2.Ieder geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden en alle 

offertes, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden waarop ze van 

toepassing zijn vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken 

te Leuven. 

 


