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AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 1111    ––––    TTTTOEPASSINGOEPASSINGOEPASSINGOEPASSING,,,,    AAAAANVAARDING VAN DEZE ANVAARDING VAN DEZE ANVAARDING VAN DEZE ANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDENVOORWAARDENVOORWAARDENVOORWAARDEN,,,,    
DDDDEFINITIESEFINITIESEFINITIESEFINITIES    
    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Deze Algemene Voorwaarden regelen het geheel van de 
contractuele relaties die de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Sobetra (KBO: 0401.172.501) (hierna genoemd 
Sobetra) met de Klant verbinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing op toekomstige transacties, zelfs in de 
veronderstelling dat de Algemene Voorwaarden niet opnieuw ter 
kennis van de Klant zouden gebracht worden, wat deze laatste 
uitdrukkelijk aanvaardt. 
 
1.2.1.2.1.2.1.2.    Bij de ondertekening van het Aanbod of van een specifiek 
contract met Sobetra, erkent de Klant dat hij een exemplaar van deze 
Algemene Voorwaarden ontvangen heeft, en dat hij er kennis van 
genomen heeft, dat hij ze begrepen heeft en dat hij ze volledig 
aanvaard heeft.  Bijgevolg verzaakt de Klant uitdrukkelijk aan zijn 
eigen voorwaarden en hij ziet ervan af zich erop te beroepen, zelfs 
indien ze ter kennis van Sobetra gebracht werden. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    Er kan slechts afgeweken worden van deze Algemene 
Voorwaarden mits een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord tussen 
Sobetra en de Klant, en enkel in de mate van deze afwijking, terwijl de 
rest geregeld blijft door deze Algemene Voorwaarden.  De 
aanvaarding door Sobetra van een afwijking van deze Algemene 
Voorwaarden kan geenszins afgeleid worden uit het uitblijven van een 
betwisting van haar kant. 
 
1.4.1.4.1.4.1.4. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, 

verstaat men onder: 
• Aanbod: het voorstel van contract schriftelijk door Sobetra aan 

de Klant gericht,  
• Product: het materieel roerend goed, waarop het Aanbod van 

toepassing is, 
• Dienst: het werk, buiten de levering van een materieel roerend 

goed, waarop het Aanbod van toepassing is. 
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 2222    ––––    IIIINFORMATIE NFORMATIE NFORMATIE NFORMATIE     
    
2.1.2.1.2.1.2.1. De studies, catalogi, prijslijsten, technische documentatie en 
diverse inlichtingen die aan de Klant gegeven worden, vormen geen 
aanbod en worden vrijblijvend gegeven.  De kwaliteiten en 
rendementen aangeduid door Sobetra worden zuiver ter informatie 

gegeven en – behalve uitdrukkelijke en schriftelijke garantie in 
tegengestelde zin gegeven – kunnen geenszins dienen als basis voor 
gelijk welke klacht, in de veronderstelling dat deze niet bereikt zouden 
zijn.  
 
De Klant kan Sobetra vragen hem te informeren over de technische 
aspecten die verbonden zijn aan het product waarvan de aankoop 
overwogen wordt. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2. Wanneer het voor de formulering van het Aanbod nodig is 
over te gaan tot een gedeeltelijke of volledige demontering van 
machines of Producten, of wanneer de Diensten waarop het Aanbod 
betrekking heeft, een gedeeltelijk of een volledig uit elkaar halen van 
de Producten of machines vereist, worden de gedemonteerde 
machines en Producten in die toestand teruggestuurd –dit wil zeggen, 
niet opnieuw in elkaar gezet– indien het Aanbod niet aanvaard wordt of 
indien het nodig is, om de overeengekomen Dienst uit te voeren, één 
of meerdere bijkomende Producten of Diensten te bestellen, en de 
Klant weigert dit. 
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 3333    ––––    AAAAANBODANBODANBODANBOD    
    
3.1.3.1.3.1.3.1.    Elk aanbod dat duidelijk als dusdanig geïdentificeerd is op 
het document dat het aanbod vermeldt en dat afkomstig is van 
Sobetra, bindt Sobetra, binnen de voorwaarden en beperkingen hierna 
beschreven.  
 
3.2.3.2.3.2.3.2. Het Aanbod is slechts geldig voor de Producten of Diensten 
die erop vermeld worden.  
 
In het geval dat uit de uitvoering van het contract met de Klant zou 
blijken dat deze uitvoering een bijkomend Product of een bijkomende 
Dienst vereist, zal deze de Klant in rekening gebracht worden bovenop 
de prijs in het Aanbod voorzien, vanaf het moment dat de prijs van dit 
bijkomend Product of deze bijkomende Dienst niet hoger ligt dan 10 % 
van het bedrag van het Aanbod.  
 
Indien de prijs van dit bijkomend Product of deze bijkomende Dienst 
hoger ligt dan 10 % van de prijs van het Aanbod, zal Sobetra de Klant 
een aanvullend Aanbod toesturen voor dit bijkomend Product of deze 
bijkomende Dienst.  Indien de Klant dit aanvullend Aanbod niet 
aanvaardt, brengt deze weigering het einde van het contract met zich 
mee.  De gedemonteerde machines et Producten worden in die 
toestand teruggegeven –dit wil zeggen, niet opnieuw in elkaar gezet– 
en Sobetra zal een factuur opstellen voor de tot dan uitgevoerde 
werken (demontering, …), verhoogd met de leveringskosten.  Voor de 



toepassing van dit Artikel worden de uitgevoerde werken berekend 
aan een uurkost van 45 EUR (mechanisch) en 50 EUR (elektrisch, IT 
en automatisch). 
 
3.3.3.3.3.3.3.3. De in het Aanbod vermelde prijzen moeten begrepen worden 
zonder de taksen.  De toegepaste btw-voet is de voet die van 
toepassing is op de dag van de facturering, behalve indien de wet dit 
verbiedt. 
    
3.4.3.4.3.4.3.4.    De in het Aanbod vermelde prijzen moeten begrepen worden 
zonder de verpakkingskosten.  Deze kosten hangen onder meer af van 
het gewicht en van het volume van de producten.  Zij worden aan de 
werkelijke kost gefactureerd, bovenop de prijs vermeld in het Aanbod. 
 
3.5.3.5.3.5.3.5.    Het    Aanbod wordt opgesteld onder voorbehoud van de 
schommelingen van de prijs van de grondstoffen en van de transport-  
en leveringskosten en -voorwaarden tussen Sobetra, haar 
onderaannemers of leveranciers.  Desgevallend zal Sobetra elk 
bewijsdocument of bewijsstuk ter beschikking van de Klant houden, 
om de afwijking te verantwoorden ten opzichte van het bedrag dat op 
het Aanbod vermeld staat.  
 
3.6.3.6.3.6.3.6.     De Klant beschikt over een termijn van 8 kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de dag die bovenaan het Aanbod staat, om het te 
aanvaarden en om het voorschot te betalen dat erop vermeld wordt en 
dat minimum 30 % bedraagt van het totale bedrag, btw inbegrepen, 
dat op het Aanbod vermeld wordt.  Eens deze termijn verstreken,  of 
indien de voorwaarden die in het Aanbod en in deze Algemene 
Voorwaarden vermeld worden, niet nageleefd worden, vervalt dit 
Aanbod, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege 
Sobetra.  Ter herinnering vermeldt het Aanbod de vervaldatum van zijn 
geldigheid.  De handtekening van de Klant, voorafgegaan door de 
vermelding « Gelezen en goedgekeurd », op het Aanbod en deze 
Algemene Voorwaarden geldt als aanvaarding van het Aanbod en van 
de Algemene Voorwaarden.  
 
3.5.3.5.3.5.3.5.    Elk Aanbod dat of elke contractuele verbintenis die door de 
Klant aanvaard wordt volgens de vereiste vormen en voorwaarden 
beschreven in het Aanbod en deze Algemene Voorwaarden, bindt de 
Klant en Sobetra.  
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 4444    ––––    BBBBETALINGSVOORWAARDEN ETALINGSVOORWAARDEN ETALINGSVOORWAARDEN ETALINGSVOORWAARDEN     
 
4.1.4.1.4.1.4.1.    Behoudens afwijking voorzien in het Aanbod of op de 
facturen en zonder afbreuk te doen aan Artikel 3.6. van deze 
Algemene Voorwaarden, moeten de bedragen die aan Sobetra 

verschuldigd zijn, zonder disconto en op de bankrekening Sobetra 
betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur, 
onder gelijk welke vorm. 
 
4.2.4.2.4.2.4.2.    De verschuldigde bedragen moeten netto betaald worden. 
Alle kosten, onder meer bankkosten, zijn ten laste van de Klant.  Er 
kan geen disconto toegekend worden voor een onmiddellijke betaling, 
tenzij deze uitdrukkelijk en op voorhand schriftelijk overeengekomen 
werd.  Tussenpersonen, vertegenwoordigers, beambten of 
onderaannemers van Sobetra zijn geenszins gemachtigd om 
betalingen te ontvangen van de Klant of om een geldige kwijtbrief te 
overhandigen.  
 
4.3.4.3.4.3.4.3.    De gedeeltelijke of totale niet-betaling van een verschuldigd 
bedrag op het ogenblik van het vervallen ervan zal het versturen van 
een herinneringsbrief met zich meebrengen, na verloop van een 
termijn van 7 dagen.  
 
Tenzij de Klant het verschuldigde bedrag betaalt binnen de 15 dagen 
na het vervallen ervan, zal deze –gedeeltelijke of totale– niet-betaling 
van rechtswege, na een voorafgaande ingebrekestelling door middel 
van een aangetekend schrijven dat de vervaldag van de betaling met 7 
kalenderdagen verlengt, een verhoging met 10 % van dit bedrag –met 
een minimum van 100 EUR– met zich meebrengen als forfaitaire 
schadeloosstelling.  
 
Het aldus verhoogde verschuldigde bedrag zal, van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 12 % per jaar 
opbrengen, vanaf de vervaldatum.  
 
Ingeval Sobetra zijn verplichtingen niet vervult, zal zij de Klant een 
gelijkaardige vergoeding verschuldigd zijn.  
 
4.4. 4.4. 4.4. 4.4.     Buiten de voorziene forfaitaire schadeloosstelling en de 
vervallen interesten zal de Klant alle invorderingskosten verschuldigd 
zijn die Sobetra opgelopen heeft, met inbegrip van honoraria en kosten 
voor advocaten en technische adviezen.  
 
De wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties (Belgisch Staatsblad, 7 
augustus 2002) is volgens de overeenkomst van toepassing op de 
contractuele relaties tussen Sobetra en de Klant.  
 
4.5.4.5.4.5.4.5.    De, zelfs gedeeltelijke, niet-betaling van één enkel 
verschuldigd bedrag op het ogenblik van het vervallen ervan, brengt 
het onmiddellijke verval met zich mee van de termijn voor alle andere 



bedragen, zelfs die bedragen, die niet vervallen zijn, waarvan het 
saldo dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling gevorderd kan 
worden.  Deze principes zijn eveneens van toepassing in geval van 
laattijdige of gedeeltelijke betaling van de verhoging en van de 
interesten, in geval van laattijdige betaling.  
 
4.6.4.6.4.6.4.6.    De voorafgaande schikkingen doen geen afbreuk aan het 
recht van Sobetra om, in geval van niet-betaling, de ontbinding te 
eisen van de contractuele banden met schadeloosstelling. 
 
4.7.4.7.4.7.4.7. Elke eventuele betwisting van de facturen van Sobetra moet 
per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen, te tellen 
vanaf de factureringsdatum.  Na het verstrijken van deze termijn 
worden de facturen verondersteld aanvaard te zijn. 
 
4.8.4.8.4.8.4.8. Zolang zij niet volledig betaald zijn, blijven de geleverde 
Producten de eigendom van Sobetra (Eigendomsvoorbehoud). 
 
De Klant moet onmiddellijk Sobetra op de hoogte brengen van de 
inbeslagneming, van de opeising of van de verbeurdverklaring ten 
gunste van een derde en hij moet alle nodige maatregelen nemen om 
aan derden het bestaan van de eigendom van Sobetra te laten 
kennen.  Zolang Sobetra eigenaar blijft van de Producten, mogen deze 
noch verkocht, noch gehuurd, noch belast worden, met gelijk welke 
rechten of lasten. 
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 5555    ––––    LLLLEVERING EVERING EVERING EVERING ––––    TTTTERMIJNEN EN ERMIJNEN EN ERMIJNEN EN ERMIJNEN EN OOOOVERDRACHVERDRACHVERDRACHVERDRACHT VAN DE RISICOT VAN DE RISICOT VAN DE RISICOT VAN DE RISICO''''S S S S     
    
5.1. 5.1. 5.1. 5.1.     De leveringstermijnen worden ter informatie gegeven en 
beginnen te lopen op het ogenblik dat Sobetra de ingevulde en 
ondertekende of geparafeerde documenten ontvangen heeft, evenals 
de betaling van het voorschot waarvan sprake is in Artikel 3 van deze 
Algemene Voorwaarden.  
 
Vermits deze termijnen slechts ter informatie gegeven worden, zal de 
overschrijding ervan, behalve indien deze overschrijding overduidelijk 
onredelijk is, geenszins leiden tot een boete, een vergoeding, een 
ontbinding of een verbreking van het contract.  Sobetra kan ook niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor een onredelijke overschrijding 
van de aan de Klant ter informatie medegedeelde termijnen, wanneer 
deze overschrijding het gevolg is van een uitwendige oorzaak, zoals 
een uitputting van de voorraad of een vertraging van de levering bij de 
leverancier, een staking, een verdwijning van de goederen ten gevolge 
van een ongeval of omwille van  slechte weersomstandigheden, 
overstromingen, ... 
 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Behalve andersluidende beschikking in het Aanbod heeft de 
levering plaats, zonder de verpakking, in de loods van de 
maatschappij, op het ogenblik gelegen in Ruisbroek, of op gelijk welke 
andere plaats gekozen door Sobetra. 
 
5.3.5.3.5.3.5.3. Welke ook de overeengekomen leveringsplaats is, heeft de 
overdracht van de risico's plaats wanneer de producten de loods, of 
gelijk welke andere plaats gekozen door Sobetra, verlaten.  Het 
transport gebeurt altijd op risico van de Klant. 
 
5.4.5.4.5.4.5.4. Het is de taak van de klant alle administratieve en andere 
stappen te ondernemen die door de levering geëist worden. 
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 6666    ––––    CCCCONTROLE OP HET OGENBONTROLE OP HET OGENBONTROLE OP HET OGENBONTROLE OP HET OGENBLIK VAN DE LEVERINGLIK VAN DE LEVERINGLIK VAN DE LEVERINGLIK VAN DE LEVERING––––    OOOOFFICIËLE FFICIËLE FFICIËLE FFICIËLE 

GOEDKEURING GOEDKEURING GOEDKEURING GOEDKEURING ––––    GARANTIE VAN DE VERBGARANTIE VAN DE VERBGARANTIE VAN DE VERBGARANTIE VAN DE VERBORGEN GEBREKEN EN KLORGEN GEBREKEN EN KLORGEN GEBREKEN EN KLORGEN GEBREKEN EN KLACHTENACHTENACHTENACHTEN    
    
6.1.6.1.6.1.6.1.    De Klant moet de geleverde Producten onmiddellijk op het 
ogenblik van de levering controleren, zelfs indien het om een 
gedeeltelijke levering gaat, om na te gaan of het geleverde aantal 
overeenkomt met de in het Aanbod voorziene goederen en of er 
zichtbare schade is, na een aandachtig en nauwgezet onderzoek.  
 
Indien de geleverde Producten kwalitatief of kwantitatief niet 
overeenkomen met de in het Aanbod voorziene Producten, of indien zij 
duidelijke sporen van schade vertonen, moet de Klant de geleverde 
goederen weigeren of moet hij ze slechts aanvaarden mits een 
schriftelijk op de leveringsdocumenten vermeld voorbehoud dat door 
Sobetra, haar beambte of de transporteur medeondertekend wordt. 
  
Bij gebrek aan een weigering of een medeondertekend voorbehoud, 
wordt de Klant verondersteld de geleverde Producten te hebben 
aanvaard als zijnde –zowel wat de kwaliteit als de kwantiteit betreft– in 
overeenstemming met de voorziene Producten en niet beschadigd.        
 
6.2.6.2.6.2.6.2. Indien de geleverde Producten bestemd zijn om 
geïntegreerd te worden in machines die niet geleverd worden door 
Sobetra, moet de Klant de goede functionering van de Producten 
testen alvorens zij in de machines geïntegreerd worden, en Sobetra 
het resultaat van deze tests melden binnen de 8 dagen na de levering. 
 
Indien dit niet gebeurt, zal Sobetra elke verantwoordelijkheid en elke 
garantie afwijzen. 
 
6.3.6.3.6.3.6.3. Indien de geleverde Producten geweigerd worden (Artikel 
6.1.) of indien zij niet voldoen aan de tests voor het goed functioneren 
(Artikel 6.2.), moet de Klant ze aan Sobetra teruggeven binnen de 15 



dagen na hun ontvangst door de Klant, in de originele verpakking, 
intact, niet gewijzigd en niet beschadigd. 
 
Bij gebrek aan een teruggave binnen de overeengekomen termijnen 
en in de overeengekomen vorm, wordt de Klant verondersteld de 
geleverde Producten aanvaard te hebben als zijnde –zowel wat de 
kwaliteit als de kwantiteit betreft– in overeenstemming met de 
voorziene Producten en niet beschadigd en moet hij, bijgevolg, de prijs 
ervan betalen binnen de overeengekomen termijnen. 
 
6.4.6.4.6.4.6.4.    Elke eventuele klacht over de geleverde Diensten moet per 
aangetekende brief meegedeeld worden binnen de 8 dagen die volgen 
op de ontvangst van de Diensten. 
 
6.5.6.5.6.5.6.5.    Elke klacht voor een verborgen gebrek of voor gelijk welk 
mankement van het Product moet per aangetekend schrijven 
gebeuren. De klachtenbrief moet een beschrijving bevatten van het 
verborgen gebrek en van de datum waarop dit gebrek zich voorgedaan 
heeft.   
 
6.6.6.6.6.6.6.6.    Het onderzoek van een klacht betekent geenszins een 
erkenning van de gegrondheid ervan. Indien de gegrondheid van een 
klacht waarvan de oorzaak rechtstreeks toe te schrijven is aan 
Sobetra, vastgesteld wordt, zal deze enkel verplicht zijn, binnen 
redelijke termijnen, op eigen kosten over te gaan tot de herstelling of 
de vervanging van de niet conforme of defecte onderdelen.  De 
verantwoordelijkheid van Sobetra dekt niet: de kosten voor de klachten 
door de Klant gemaakt, de eventuele verplaatsings- of transportkosten 
gemaakt door de Klant, zijn inkomstenderving, zijn verstoring van de 
vrijetijdsbesteding of het gebruik, zijn immateriële schade of elke 
andere indirecte schade. In elk geval zullen de kosten en de 
vergoeding die Sobetra verschuldigd zou kunnen zijn, niet hoger 
kunnen liggen dan de kost, zonder de btw, van de geleverde 
Producten of Diensten, zoals aangeduid in het Aanbod.   
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 7777    ––––    GGGGARANTIE VAN DE GELEVARANTIE VAN DE GELEVARANTIE VAN DE GELEVARANTIE VAN DE GELEVERDE ERDE ERDE ERDE PPPPRODUCTEN RODUCTEN RODUCTEN RODUCTEN     
    
7.1.7.1.7.1.7.1.    Zonder afbreuk te doen aan Artikel 6 van deze Voorwaarden 
bedraagt de garantie op de verkochte Producten één jaar, te tellen 
vanaf de levering van het Product. 
 
Indien echter de garantie die Sobetra geniet vanwege de fabrikant 
korter is, zal de duur van de garantie aangeboden door Sobetra 
beperkt worden tot de duur die Sobetra geniet. 
 

7.2.7.2.7.2.7.2.    Het voordeel van de garantie veronderstelt dat de goederen 
waarop zij betrekking heeft, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden 
worden volgens de voorwaarden afgekondigd door de fabrikant 
(catalogi, handleidingen, handboeken ter beschikking gesteld van de 
Klant) of vermeld op het Aanbod of, bij gebrek hieraan, volgens de 
normale gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden.  
 
Zullen geen recht op het voordeel van de garantie meebrengen, de 
defecten of schaden die het gevolg zijn van i) elke tussenkomst, 
afstelling, herstelling of gelijk welke handeling die gelijkgesteld kan 
worden met onderhouds- of herstellingswerken uitgevoerd op de 
geleverde goederen door een persoon die niet erkend is door de 
fabrikant of Sobetra; ii) elke toevallige gebeurtenis of een geval van 
overmacht.  
7.3.7.3.7.3.7.3. Wanneer, in het kader van de garantie, de Producten naar 
Sobetra teruggestuurd worden, moet de Klant ze terugsturen in hun 
originele verpakking, ongeschonden, ongewijzigd en onbeschadigd. 
 
Indien dit niet gebeurt, zal de garantie niet verschuldigd zijn. 
 
7.4.7.4.7.4.7.4.    Wanneer aan de voorwaarden van toekenning van de 
garantie beantwoord wordt en de Klant  erover verslag uitbrengt, 
beperkt de tussenkomst van Sobetra zich, in elk geval en maximum, 
eenvoudigweg tot de vervanging van de defecte onderdelen.  
 
De vervanging of de herstelling van een defect onderdeel heeft niet de 
verlenging van de initiële duur van de garantie tot gevolg.  
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 8888    ––––    GGGGARANTIE GELEVERDE ARANTIE GELEVERDE ARANTIE GELEVERDE ARANTIE GELEVERDE DDDDIENSTEN IENSTEN IENSTEN IENSTEN     
    
8.1.8.1.8.1.8.1.    Zonder afbreuk te doen aan Artikel 6 van deze 
Voorwaarden, bedraagt de garantie, voor gelijk welke oorzaak, op de 
geleverde Diensten 3 maanden te tellen vanaf het ontvangen van de 
Dienst.  
  
8.2.8.2.8.2.8.2.    Elke actie die door de Klant om deze reden ingespannen 
wordt, moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, aangespannen 
worden binnen een termijn van 90 kalenderdagen te tellen vanaf het 
voorkomen van de gebeurtenis dat aanleiding geeft tot de garantie.  
Eventuele onderhandelingen tussen Sobetra et de Klant zullen deze 
termijn van 90 kalenderdagen noch opschorten, noch onderbreken.  
 
8.3.8.3.8.3.8.3.    Indien de gegrondheid van een klacht vastgesteld wordt, zal 
Sobetra enkel verplicht zijn op eigen kosten, binnen redelijke 
termijnen, opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen Dienst te 
presteren. 



 
De verantwoordelijkheid van Sobetra dekt volgende kosten niet: de 
kosten voor de klachten gemaakt door de Klant, de eventuele 
verplaatsings- of transportkosten gemaakt door de Klant, zijn 
inkomstenderving, zijn verstoring van de vrijetijdsbesteding of het 
gebruik, zijn immateriële schade of elke andere indirecte schade.  In 
elk geval zullen de kosten en de vergoeding die Sobetra verschuldigd 
zou kunnen zijn, niet hoger kunnen liggen dan de kost, zonder de btw, 
van de geleverde Diensten, zoals aangeduid in het Aanbod.   
    
    
    
    
    
    
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 9999    ––––    AAAAQUILIAANSE EN CONTRAQUILIAANSE EN CONTRAQUILIAANSE EN CONTRAQUILIAANSE EN CONTRACTUELE VERANTWOORDELCTUELE VERANTWOORDELCTUELE VERANTWOORDELCTUELE VERANTWOORDELIJKHEDEN IJKHEDEN IJKHEDEN IJKHEDEN 

VAN VAN VAN VAN SSSSOBETRAOBETRAOBETRAOBETRA    
 
9.1.9.1.9.1.9.1.    De aquiliaanse of contractuele verantwoordelijkheid van 
Sobetra, van zijn beambten of gemachtigden komt slechts in het 
geding in het geval dat de Klant vaststelt dat het positieve of negatieve 
gedrag dat hij Sobetra, zijn beambten of gemachtigden toeschrijft, 
wezenlijk een ernstige fout of een fout te kwader trouw is.  
 
Deze beperking van de verantwoordelijkheid geldt niet voor het niet-
nakomen van de essentiële verplichtingen waaraan Sobetra zich moet 
houden. Desgevallend moet de Klant aantonen dat de verplichting 
waarop hij een inbreuk aanvoert, een essentiële verplichting is die 
Sobetra, zijn beambten of gemachtigden moet(en) naleven.  
 
Alle verplichtingen door Sobetra onderschreven zijn enkel 
middelenverplichtingen.  
 
9.2.9.2.9.2.9.2.    Wanneer de voorwaarden voor het verantwoordelijk stellen 
van de aquiliaanse of contractuele verantwoordelijkheid van Sobetra 
door de Klant bewezen zijn, omvat de schade waarvan de Klant de 
herstelling kan eisen, enkel de materiële schade die een rechtstreeks 
gevolg is van de fout die aan Sobetra toegeschreven wordt, met 
uitsluiting van gelijk welke morele schade, verstoring van de 
vrijetijdsbesteding of het gebruik, inkomstenderving, de kosten 
gemaakt door de Klant in het kader van zijn klacht, en zullen in geen 
geval hoger kunnen liggen dan het bedrag, zonder de btw, dat aan de 
Klant gefactureerd werd voor de geleverde Producten en de kosten 
van de Diensten, zoals aangeduid in het Aanbod.   
  
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 10101010    ––––    OOOOVERMACHT VERMACHT VERMACHT VERMACHT ––––    TTTTOEVALLIG FEIT OEVALLIG FEIT OEVALLIG FEIT OEVALLIG FEIT ––––    OOOONVOORZIENBAARHEIDNVOORZIENBAARHEIDNVOORZIENBAARHEIDNVOORZIENBAARHEID    

 
10.1.10.1.10.1.10.1.    In geval van overmacht of toevallig feit, namelijk het zich 
voordoen van een gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van 
Sobetra en dat redelijkerwijze de totale of gedeeltelijke vervulling van 
zijn verplichtingen onmogelijk maakt, zal Sobetra ontslaan worden van 
zijn verplichtingen, zonder schadeloosstelling of vergoeding, van welke 
aard ook.  Worden onder andere beschouwd als een geval van 
overmacht of toevallig feit –en zonder volledig te zijn– volgende 
gebeurtenissen: brand, natuurrampen en redelijkerwijze uitzonderlijke  
gebeurtenissen door het klimaat, arbeidsconflicten bij Sobetra, zijn 
onderaannemers of leveranciers, de uitzonderlijke onmogelijkheid of 
moeilijkheid om transportmiddelen en -kanalen te gebruiken, de orders 
of bevelen van de Belgische, Europese of buitenlandse openbare 
autoriteiten, de veranderingen in de Belgische, Europese of 
buitenlandse reglementering.  
 
10.2.10.2.10.2.10.2.    Indien, ten gevolge van omstandigheden buiten de wil van 
Sobetra, de uitvoering van haar verplichtingen niet verdergezet kan 
worden, of eenvoudigweg duurder of moeilijker wordt, verbinden 
Sobetra en de Klant zich ertoe te goeder trouw en loyaal binnen een 
redelijke termijn te onderhandelen over een aanpassing van de 
contractuele voorwaarden om het evenwicht te herstellen.  Bij gebrek 
aan een overeenkomst binnen een redelijke termijn, zal elke partij de 
ontbinding van de contractuele relatie die hen bindt, mogen inroepen, 
zonder schadeloosstelling of vergoeding, van welke aard ook.     
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 11111111    ––––    SSSSOLIDARITEIT OLIDARITEIT OLIDARITEIT OLIDARITEIT     
        
Indien een factuur op vraag van de Klant opgesteld wordt op naam van 
een derde, zijn de Klant en de derde solidair verplicht tot de betaling 
van de schuld aan Sobetra, die in geen geval zijn goedkeuring geeft 
voor de overdracht van schulden door de Klant. 
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 12121212    ––––    OOOOPZEGGINGPZEGGINGPZEGGINGPZEGGING    
    
Niettegenstaande het recht op een schadevergoeding en in toepassing 
van Artikel 1184 van het Burgerwetboek, mag Sobetra van rechtswege 
en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de contractuele relatie 
met de Klant opzeggen, indien een van de volgende gebeurtenissen 
plaatsheeft: niet-betaling bij het vervallen van één enkel verschuldigd 
bedrag, protest van een handelspapier ter betaling gepresenteerd door 
de Klant, overlijden van de Klant, verklaring van ongeschiktheid, in 
vereffening gaan, klaarblijkelijke insolvabiliteit of faillissement van de 
Klant. 
 
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 13131313    ––––    VVVVERZAKINGERZAKINGERZAKINGERZAKING    



    
Het feit dat Sobetra op een bepaald ogenblik nalaat de strikte 
toepassing te eisen van de schikkingen die de contractuele relaties 
regelen die onderhouden worden met de Klant, dat feit kan niet 
beschouwd worden als een verzaking aan de rechten waarover zij 
beschikt en zal Sobetra niet beletten om de strikte naleving ervan te 
eisen.  
    
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 14141414    ––––    NNNNIETIGHEIDIETIGHEIDIETIGHEIDIETIGHEID    
 
Ingeval één van de clausules die aangeduid zijn in deze Algemene 
Voorwaarden nietig, ongeldig of  niet uitvoerbaar zou worden, dan zal 
dit niet de nietigheid, de ongeldigheid of de onuitvoerbaarheid van de 
andere clausules en van het Contract met zich meebrengen, behalve 
indien het Contract niet kan bestaan zonder de clausule in kwestie.   
    
    
    
AAAARTIKEL RTIKEL RTIKEL RTIKEL 15151515    ––––    RRRRECHT VAN TOEPASSING ECHT VAN TOEPASSING ECHT VAN TOEPASSING ECHT VAN TOEPASSING EN BEVOEGDE JURISDICEN BEVOEGDE JURISDICEN BEVOEGDE JURISDICEN BEVOEGDE JURISDICTIE  TIE  TIE  TIE      
    
15.1.15.1.15.1.15.1.    De relaties die onderhouden worden tussen Sobetra en de 
Klant worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. 
 
15.2.15.2.15.2.15.2.     Voor elk geschil betreffende de onderhandeling, de vorming, 
de interpretatie, de uitvoering, de ontbinding van de contractuele 
relaties tussen Sobetra en de Klant, de opvolging en de gevolgen 
ervan, zullen, bij gebrek aan een minnelijke schikking, exclusief de 
rechtbanken van Brussel (België) bevoegd zijn. 


