ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BENELUX SCIENTIFIC BV
Artikel 1: overeenkomst
1.1 Alle aanbiedingen, prijsoffertes en overeenkomsten die tot stand komen tussen Benelux Scientific
en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis
te hebben genomen. Andere of tegengestelde (aankoop)voorwaarden van de klant worden als nietgeschreven beschouwd, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Benelux Scientific
worden aanvaard. In dat geval gelden ze enkel voor de overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van
die aanvaarding. In geen geval kan het stilzwijgen van Benelux Scientific worden geïnterpreteerd als
een aanvaarding van andere of tegengestelde (aankoop)voorwaarden.
1.2 De studies, catalogi, brochures, prijslijsten, technische documentatie en inlichtingen van allerlei
aard verstrekt door Benelux Scientific aan de klant maken geen offerte uit, zijn vrijblijvend en binden
Benelux Scientific geenszins.
Behoudens andersluidend beding zijn de offertes van Benelux Scientific geldig gedurende een periode
van 2 maanden. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien de klant de bestelling plaatst
gedurende de voormelde periode én na schriftelijke orderbevestiging van Benelux Scientific.
1.3 De prijzen in de offertes van Benelux Scientific zijn slechts geldig onder voorbehoud van een
volledige bestelling van de goederen die het voorwerp uitmaken van de offerte.
1.4 Alle bijlagen, plannen en schema's van materiaal die worden gevoegd bij elke offerte, gelden
slechts ten informatieve titel en binden Benelux Scientific niet.
Artikel 2: kosten verbonden aan projectstudies
Benelux Scientific kan kosten verbonden aan één of meerdere projectstudies aanrekenen aan de klant,
ook indien geen overeenkomst wordt bereikt.
Artikel 3: intellectuele rechten
3.1 Alle ontwerpen, tekeningen, studies, schetsen, plannen, bestekken, foto's, gravures, drukwerken
etc. die werden ter beschikking gesteld door agenten, vertegenwoordigers of personeel van Benelux
Scientific, zelfs in geval van bijzondere vergoeding, zijn en blijven eigendom van Benelux Scientific, wat
eveneens het geval is voor de intellectuele rechten die daaraan verbonden zijn. Zij worden aan Benelux
Scientific gerestitueerd door de klant op eenvoudige aanvraag.
3.2 De klant verbindt er zich toe de in artikel 3.1 vermelde documenten vertrouwelijk te behandelen
en ze geenszins mede te delen, te verspreiden, af te staan, na te maken of uit te voeren zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Benelux Scientific.
3.3 Het is de klant verboden om andere producten onder onze merk- en of handelsnaam te verkopen.
Evenzo mag merk- of handelsnaam “Benelux Scientific” geenszins worden gebruikt voor de eigen
producten van de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benelux Scientific .
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Artikel 4: bestellingen
4.1 Elke door Benelux Scientific aanvaarde bestelling verbindt de klant onherroepelijk tot afname van
de bestelde goederen of diensten. Aanpassingen of wijzigingen aan de bestelling door de klant zijn
enkel mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Benelux Scientific.
4.2 Wijzigingen in de bestellingen of in de werken betekenen automatisch dat de vooropgestelde
leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van
voorschotten wordt aan de duur van de leveringstermijn toegevoegd.
Artikel 5: prijzen – facturatie - betaling
5.1 De door Benelux Scientific vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele toeslagen
en kosten, waaronder onder meer, doch niet beperkend, Recupel bijdragen, accijnstoeslagen,
transportkosten, belastingen en administratiekosten.
5.2 De prijzen van Benelux Scientific hebben betrekking op de goederen in standaardverpakking
geleverd in België, Nederland en GH Luxemburg. Indien de klant een andere verpakking wenst, of een
andere wijze van levering dan deze vermeld in artikel 8, of levering buiten het grondgebied van België,
Nederland en GH Luxemburg, zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de klant.
5.3 Voor het terugzenden van herstelde toestellen naar de klant worden afzonderlijke verpakkings- en
transportkosten aangerekend.
5.4 De contractprijs wordt gefactureerd en is betaalbaar volgens de modaliteiten die in de bijzondere
voorwaarden zijn vastgesteld. Indien geen betalingstermijn is toegestaan in de bijzondere
voorwaarden, dan zijn de facturen contant betaalbaar.
Benelux Scientific kan de levering van goederen of de uitvoering van werken afhankelijk stellen van de
voorafgaande betaling van een voorschot of andere betalingsgaranties. De verdere uitvoering van de
overeenkomst kan worden opgeschort zolang deze garanties niet gegeven zijn.
Een door de klant betaald voorschot blijft definitief verworven, behalve in geval van wanprestatie in
hoofde van Benelux Scientific .
5.5 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Benelux Scientific op de vervaldag, contant en zonder
korting. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen acht
dagen na factuurdatum, bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
5.6 Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente
verschuldigd vanaf de vervaldag, berekend tegen de rentevoet die is vastgesteld in uitvoering van
artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
5.7 Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling
wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12%, met een minimum van 250,00
EUR ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke
kosten. Deze vergoeding wordt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd
met de conventionele rente bepaald in artikel 6 van de wet van 02.08.2002.
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5.8 Ingeval van niet-tijdige betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, van niet-betaling
van gevraagde voorschotten of van het niet verstrekken van gevraagde garanties, en na aangetekende
ingebrekestelling, kan Benelux Scientific de overeenkomst als ontbonden ten laste van de klant
beschouwen, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval halen wij de geleverde goederen terug
waar zij zich bevinden, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding
waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% (verhoogd tot 65% in geval van maatwerk)
van de prijs exclusief BTW, onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen. Eveneens
ingeval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het nog niet uitgevoerde
gedeelte van de levering of van het werk te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan
de klant aangetekend wordt meegedeeld. Bij annulering is dezelfde schadevergoeding verschuldigd als
hiervoor bepaald. Bovendien wordt in dat geval om het even welke door de klant nog verschuldigd
bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
5.9 Wanneer de klant ondanks ingebrekestelling de levering van de goederen of de uitvoering van het
werk weigert of onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijnen nadele te
zijn ontbonden en is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair
wordt vastgesteld op 25% (verhoogd tot 65% in geval van maatwerk) van de totaalprijs, exclusief BTW,
onverminderd het recht om de meerdere schade te bewijzen.
Heeft reeds gedeeltelijke levering of uitvoering plaatsgevonden wanneer de klant verdere levering of
uitvoering van het werk weigert of onmogelijk maakt, dan kunnen wij opteren, mits aangetekende
melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of van het werk en
voor ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet geleverde of uitgevoerde
gedeelte. Ook in dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum
forfaitair wordt vastgesteld op 25% (verhoogd tot 65% in geval van maatwerk) van de totaalprijs van
het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, exclusief BTW, onverminderd het recht om de
meerdere schade te bewijzen.
5.10 De voorbehoudloze betaling van (een gedeelte) van een gefactureerd bedrag geldt als
aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder
nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna
op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
5.11 Het is Benelux Scientific toegelaten om voor alle aan ons verschuldigde sommen retentierecht uit
te oefenen op alle goederen van de klant die in ons bezit zijn. Wanneer objectieve elementen (zoals
geprotesteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen
tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de
uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het verkrijgen van afdoende waarborgen.
5.12 De bedragen die de klant aan Benelux Scientific verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk
akkoord van onzentwege, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke
bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kunnen
dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling
tegenover Benelux Scientific uit te stellen of op te schorten.
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Artikel 6: leveringstermijnen - leveringsplaats
6.1 De leveringstermijnen, aangegeven in prijsoffertes en prijsopgaves, zijn indicatief en verbinden
Benelux Scientific niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend
aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot
het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding aan de klant.
6.2 Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de bedongen leveringstermijnen
automatisch verlengd worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten kan de
levering worden opgeschort en kunnen de indicatieve leveringstermijnen worden verlengd. De
bedongen leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn wordt eveneens opgeschort in geval de klant
talmt de vereiste inlichtingen of documenten mede te delen,
6.3 De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en de
goederen/werken worden aanvaard op de plaats van de levering/uitvoering van de werken.
6.4 De klant zorgt ervoor dat de aangeduide leveringsplaats bereikbaar is via gebruikelijke toegangen,
d.i. gangen, liften (geen trappen). Wij behouden ons het recht voor om bijkomende transportkosten
in rekening te brengen indien de leveringsplaats niet vrij toegankelijk is. Indien de klant niet tijdig
verzendingsinstructies verstrekt, behouden wij ons het recht voor om de goederen op kosten en risico
van de klant onder te brengen in een opslagplaats en opslagkosten aan te rekenen. Ook behoudt
Benelux Scientific zich het recht voor en dit na eenvoudige ingebrekestelling van de klant.
Artikel 7: overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud
7.1 De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaan over op de klant van bij het tot
stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze
geïndividualiseerd zijn.
7.2 De goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en
aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich toe om de goederen niet te vervreemden, te
verpanden en/of met zekerheden te bezwaren.
Indien de klant in weerwil van dit verbod, de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, toch
vervreemdt, verpand of met zekerheden bezwaart, zal het eigendomsvoorbehoud ingevolge zakelijke
subrogatie, gelden op de schuldvordering (met betrekking tot de koopprijs) ten aanzien van de derde
koper. Het eigendomsvoorbehoud zal eveneens nog toepassing vinden wanneer de geleverde
goederen bewerkt of vermengd werden met andere goederen.
7.3 De goederen worden geleverd conform de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen
Incoterms.
Artikel 8: conformiteit van de levering - gebreken
8.1 De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen deze te controleren en na te gaan of de
geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen besteld werd. Klachten betreffende zichtbare
gebreken of gebreken in de conformiteit van de goederen moeten Benelux Scientific op straffe van
verval schriftelijk bereiken binnen de 48 uur na levering en vóór ingebruikname, behandeling,
bewerking of doorverkoop van de goederen/werken door de klant zelf of door derden. Bij gebrek aan
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enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de
bestelling en de specificaties van de klant.
8.2 Benelux Scientific is enkel aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken wanneer deze zich
manifesteren binnen een termijn van één jaar vanaf de voorlopige oplevering, dan wel vanaf de
levering van de goederen of de uitvoering van de werken. De klant kan zijn rechten enkel uitoefenen
als hij Benelux Scientific binnen een termijn van 10 dagen na de datum waarop hij het gebrek heeft
vastgesteld, per aangetekende brief daarvan op de hoogte heeft gebracht. De rechtsvordering van de
klant wegens verborgen gebreken vervalt na verloop van een termijn van 2 maanden na deze
kennisgeving van het gebrek.
Artikel 9: terugzending van goederen
Aanvragen voor terugzending van goederen bij niet-conformiteit of gebreken dienen binnen de 10
dagen na levering aangevraagd te worden bij Benelux Scientific. Deze aanvragen worden slechts
aanvaard indien de goederen zich bevinden in de gesloten originele verpakking en indien de originele
verpakking niet is beschadigd of gewijzigd. Indien Benelux Scientific, na akkoord, de goederen
terugneemt, zal Benelux Scientific 15% van de totale waarde van de aankoop - met een minimum van
€ 50,00 - als restocking kosten aanrekenen. Artikelen die niet tot het standaard productportfolio van
Benelux Scientific behoren, en dus op speciale aanvraag van de klant besteld werden, worden niet
teruggenomen.
Artikel 10: waarborg
10.1 Benelux Scientific levert voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke haar door de
fabrikant en/of leverancier van de goederen gegeven wordt. Behoudens anders luidend beding kan de
klant geen uitgebreidere aanspraken maken. De waarborgperiode gaat in op de dag van de levering
van de goederen en/of diensten.
De waarborg strekt zich niet uit tot de materialen waarin de geleverde goederen zouden zijn
geïncorporeerd en in het bijzonder niet tot de eigenschappen of karakteristieken van deze materialen.
In geval de geleverde goederen zijn geïncorporeerd door de klant of door een derde in om het eender
welk materiaal dan is enkel de klant verantwoordelijk voor de aanpassing, de keuze en of het feit dat
de geleverde goederen al dan niet adequaat zijn.
10.2 Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de waarborg, de gebreken en/of de schade aan de geleverde
goederen die het onmiddellijke gevolg zijn van of die gebleken zijn in het kader van één van volgende
gevallen:
 Elke onachtzaamheid, vergissing omtrent de aansluiting of manipulatie van de geleverde
goederen, elk gebruik van de geleverde goederen anders dan de technische specificaties van de
leverancier, zoals beschreven zin de gebruiksaanwijzing aan de klant bezorgdof, in het algemeen,
het verkeerdelijk of abusievelijk gebruik van de geleverde goederen.
 Elk buitensporig of abnormaal gebruik van de geleverde goederen.
 Elke tussenkomst, regeling, herstelling of soortgelijke praktijken in verband met
onderhoudswerken aan de geleverde goederen, uitgevoerd door eenieder die daartoe niet werd
erkend door Benelux Scientific.
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Elke brand, waterschade, ongevallen of gebreken in de klimaatregeling, stormen, gevolgen van de
stormen of weerkundige rampen.
Elke daad of schade toebrengende fout, veroorzaakt door gelijk wie, inbegrepen de klant zelf of
zijn aangestelden.
Elke schade veroorzaakt door het transport, zelfs indien de levering franco gebeurt.

10.3 Verbruiksartikelen, glazen onderdelen, lampen en batterijen vallen nooit onder waarborg.
Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Benelux Scientific, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de
directe en voorzienbare schade aan de geleverde goederen of uitgevoerde werkzaamheden, en
beloopt maximaal de door haar gefactureerde bedragen. In geen geval is Benelux Scientific
aansprakelijk voor productieverliezen, winstderving, verdwijnen van gegevens of elke indirecte of
onrechtstreekse schade of verlies dat de klant zou kunnen lijden. Daarin zijn onder meer begrepen,
zonder dat deze lijst limitatief is: winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoring van de
planning, verlies van winst of van cliënteel of besparingen.
De klant vrijwaart Benelux Scienitfic voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde
goederen of uitgevoerde werken, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden.
11.2 Benelux Scientific kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van verkeerd
of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen door de klant of derden.
11.3 Elk advies dat Benelux Scientific aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige
aansprakelijkheid vanwege Benelux Scientific. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn
verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de goederen op de
juiste wijze te gebruiken.
11.4 Benelux Scientific voorziet bij elk geleverd toestel een handleiding en, indien van toepassing, ook
een CE conformiteitscertificaat, beide in de Engelse taal. Deze documenten kunnen ofwel op papier
ofwel digitaal meegeleverd worden.
Artikel 12: bijzondere specificaties voor chemicaliën en reagentia
De chemische producten die door Benelux Scientific geleverd worden, zijn overeenkomstig de
waarborgvoorschriften of specificaties aangegeven in de catalogi, respectievelijk de specificaties
vermeld op de etiketten. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de specificaties op de etiketten
voorrang.
Het transport van ontvlambare, bijtende, giftige of onwelriekende producten is onderworpen aan
bepaalde wettelijke restricties. Benelux Scientific is onderworpen aan de wettelijke voorschriften voor
het vervoer van gevaarlijke producten.
De klant die bij Benelux Scientific bestellingen plaatst voor chemische producten, die onderworpen
zijn aan voornoemde wettelijke voorschriften, inbegrepen maar niet beperkt tot gevaarlijke en giftige
producten, dient hiertoe gerechtigd te zijn en zal alle desbetreffende bestaande wetgeving naleven en
respecteren.
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Artikel 13: overdracht en indeplaatsstelling
Benelux Scientific heeft het recht zich te laten vervangen in de uitvoering van haar verbintenissen door
gelijk welke andere derde die zij hiertoe geschikt acht.
Artikel 14: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1 Alle overeenkomsten van Benelux Scientific worden beheerst door het Belgisch recht en voor alles
wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is geregeld, wordt naar het gemeen recht verwezen.
14.2 Bij betwisting van welke aard ook omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de
overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Benelux
Scientific bevoegd. Deze clausule geldt ook in geval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort
geding). Benelux Scientific kan echter steeds kiezen voor een andere rechtbank die territoriaal bevoegd
is op grond van artikel 624 Ger.W.
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