
1. Behoudens anders overeengekomen is P&V Elektrotechniek NV, met handels-
benaming P&V Panels (hierna: P&V) enkel gebonden door haar eigen offerte en/
of orderbevestiging en onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting 
van de eigen contractuele voorwaarden van de Cliënt. Andersluidende bepalin-
gen in de offerte hebben steeds voorrang op deze algemene voorwaarden. Alle 
aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en niet-verbindend. De prijzen 
die in de aanbiedingen en/of offertes worden vermeld, betreffen prijzen exclusief 
btw of andere overheidsheffingen, verpakkingskosten en transportkosten tenzij 
anders vermeld. Opdrachten en orders binden P&V eerst nadat deze schriftelijk 
door haar zijn bevestigd.

2. Elke leveringstermijn is louter ten titel van inlichting gegeven en is gebaseerd 
op omstandigheden die P&V op dat moment bekend zijn. De richtinggevende lev-
eringstermijn gaat in zodra aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering 
van de opdracht volledig is voldaan. Overschrijding van de leveringstermijn geeft 
de Cliënt in geen geval recht op verhaal, schadevergoeding en/of ontbinding van 
de overeenkomst. In het geval van overmacht is de richtinggevende leveringster-
mijn geschorst en is P&V gerechtigd de overeenkomst volledig of partieel te an-
nuleren of te ontbinden zonder gehoudenheid op schadevergoeding door enige 
partij. Onder overmacht wordt begrepen: omstandigheden die bij sluiten van de 
overeenkomst niet te verwachten waren, of die buiten P&V’s invloedssfeer liggen 
en waardoor zij verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

3. De levering van goederen vindt plaats “AF FABRIEK”. De levering wordt geacht 
te hebben plaatsgevonden door de inontvangstname door de vervoerder op 
welk moment het risico van de zaak overgaat. Dit geldt ongeacht welke partij 
zorg draagt voor het transport. Het risico van opslag, laden, transport en lossen 
geschiedt altijd voor risico en op kosten van de Cliënt, tenzij anders is overeenge-
komen.

4. Inzake de levering van diensten heeft P&V slechts een middelenverbintenis. 
Het is aan de Cliënt om het bewijs te leveren dat P&V bij de levering van de dien-
sten niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht 
worden verwacht.

5. P&V is gerechtigd élke stijging in de prijsbepalende factoren die voor de lever-
ingstermijn optreden door te rekenen aan de Cliënt.

6. P&V behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele 
eigendom op de door haar aan de Cliënt geleverde goederen en diensten, alsook 
op alle gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, 
(proef)modellen, enzovoorts...

7. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Elke onbetaalde 
factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 
verhoogd met de intresten berekend aan de wettelijke intrestvoet van toepassing 
ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties conform de (Belgische) 
Wet van 02/08/2002. Wanneer betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de 
Cliënt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadever-
goeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag openstaande factuurbe-
drag, met een minimum van €125,00. De Cliënt kan ook ten alle tijde gevraagd 
worden om op eenvoudig verzoek van P&V een voldoende zekerheid voor betaling 
te verstrekken. Als de Cliënt hieraan niet voldoet, heeft P&V het recht de uit-
voering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ont-
binden en haar schade op de Cliënt te verhalen. De Cliënt heeft niet het recht 
om zijn vorderingen op P&V te verrekenen. De volledige vordering tot betaling 
op de Cliënt (uit hoofde van alle lopende opdrachten tussen partijen), met in-
begrip van de niet-vervallen facturen, is onmiddellijk opeisbaar indien: (a) één 
enkele betalingstermijn wordt overschreden, of een andere contractuele verpli-
chting niet wordt nageleefd; (b) de Cliënt failliet wordt verklaard of een faillisse-
mentsvordering of -verzoek is ingesteld, dan wel indien de Cliënt opschorting van 
betaling bekomt; (c) beslag op zaken of vorderingen van de Cliënt wordt gelegd; 
(d) de Cliënt zich in staat van vereffening bevindt of indien er een procedure tot 
gerechtelijk akkoord is opgestart. In deze situaties behoudt P&V zich het recht 
voor om alle lopende of bijkomende opdrachten op te schorten, dan wel te weig-
eren, onverminderd het recht om haar eigendomsvoorbehoud in te roepen of de 

ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

8. P&V blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de Cliënt niet de volledige 
koop- of aannemingsprijs heeft betaald. Dit eigendomsvoorbehoud, dat wordt 
geregeld conform het (Belgische) Burgerlijk Wetboek, blijft gelden ingeval van 
vermenging met andere goederen of wanneer het goed werd verwerkt tot een 
nieuw goed. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle schuldvorderin-
gen die in de plaats komen van de geleverde goederen, waaronder de schuld-
vorderingen uit de overdracht ervan en deze tot vergoeding wegens tenietgaan, 
beschadiging of waardeverlies van het bezwaarde goed. Bij inroeping van het 
eigendomsvoorbehoud geschiedt de teruggave op risico en kosten van de Cliënt. 
P&V kan het eigendomsvoorbehoud steeds laten registreren in het Pandregister 
op kosten van de Cliënt.

9. P&V garandeert de Cliënt de deugdelijkheid van de door haar geleverde 
goederen/diensten gedurende een periode van 12 maanden na de levering ervan, 
als volgt: (a) In geval van een door de Cliënt bewezen gebrekkige uitvoering van 
diensten, d.i. de loutere assemblage, zal P&V naar haar goeddunken overgaan of-
wel tot de heruitvoering van de diensten, ofwel tot de creditering van het corre-
sponderende factuurbedrag; (b) In geval de gebrekkigheid enkel te wijten is aan 
een defect product/component zal P&V naar haar goeddunken overgaan ofwel 
tot de herlevering van het product/component (zonder assemblage), ofwel tot de 
creditering van de corresponderende productkost. De garantieverplichting van 
P&V is strikt beperkt tot het voorgaande. De Cliënt dient P&V in alle gevallen de 
gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. P&V is nooit gehouden 
tot herstel van gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig 
gebruik of onjuiste opslag. P&V dient slechts tussen te komen ingeval van een 
gebrek voor zover de Cliënt aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en 
op voorwaarde dat geen enkele derde partij is tussengekomen voor herstelling, 
aanpassing of wijziging van de zaken.

10. P&V is enkel aansprakelijk voor de schade van de Cliënt waarvan deze heeft 
aangetoond dat die schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan 
P&V toe te rekenen tekortkoming. P&V kan niet gehouden zijn tot vergoeding van 
enige gevolgschade. Partijen zijn het erover eens dat iedere schade maximaal 
gelijk is aan het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief btw, behoudens 
indien P&V verzekerd is voor het schadegeval, in welk geval de schade beperkt is 
tot maximaal het verzekerde bedrag. De Cliënt vrijwaart P&V voor alle aansprak-
en van derden als gevolg van een gebrek in een product dat door de Cliënt aan 
een derde is geleverd en dat (mede) bestond of ontstond uit de door P&V ge-
leverde materialen of diensten. Behoudens bepalingen van dwingend recht ver-
jaren rechtsvorderingen uit hoofde van schade binnen 1 jaar na kennisname van 
de schade door de Cliënt.

11. Indien de Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt P&V zich het recht 
voor ofwel de gedwongen uitvoering te vorderen, ofwel de overeenkomst te ont-
binden lastens de Cliënt. De schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 25% 
van de totaal overeengekomen nettoprijs, behoudens indien de werkelijk geleden 
schade hoger ligt en het bewijs hiervan wordt geleverd (inbegrepen de vermo-
gensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en reeds gemaakte kosten).

12. Indien een bepalingen van deze voorwaarden nietig zou worden bevonden, zal 
dit geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen en zullen partijen zich in-
spannen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die zo nauw 
mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling.

13. Op deze voorwaarden en op overeenkomsten waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ingeval van een 
geschil kan dit enkel aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken die territo-
riaal bevoegd zijn over het grondgebied van de stad Hasselt, met dien verstande 
dat P&V gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van 
de woonplaats van de Cliënt.
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