
ALGEMENE VOORWAARDEN MULTIVAC NV – B2B 
(Uitgave 30/04/2022) 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN 
1.1. Alle aanbiedingen, offertes, bestelbonnen, facturen vanwege Multivac en 
overeenkomsten tussen Multivac en de Koper worden uitsluitend beheerst 
door deze Algemene Voorwaarden, tenzij Multivac schriftelijk en uitdrukkelijk 
heeft ingestemd met eventuele afwijkende bedingen of Algemene 
Voorwaarden van de Koper of van derden. Zulke bedingen of voorwaarden 
gelden enkel voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben.  
1.2. Door ondertekening van een offerte, een bestelbon, een overeenkomst of 
een gelijkaardig document, of overhandiging van de factuur waarop deze 
Algemene Voorwaarden zijn vermeld of in bijlage zijn gevoegd met de 
vermelding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, erkent 
de Koper kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en 
aanvaardt hij zonder enig voorbehoud de toepasselijkheid ervan. 
1.3. Latere naleveringen en/of diensten m.b.t. eerdere bestellingen blijven 
integraal onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES 
2.1. Multivac: Multivac Belgium NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 
2800 MECHELEN, Maanstraat 23 en ingeschreven in het KBO onder het 
nummer 0864.485.774. 
2.2. Product: door Multivac geleverde machines, installaties, apparaten, 
onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee 
samenhangende goederen. 
2.2. Diensten: de montage en de inbedrijfstelling uitgevoerd door haar 
werknemers, medewerkers, onderaannemers zoals bepaald in artikel 7 van 
deze Algemene Voorwaarden. 
2.3. Koper: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met Multivac inzake 
de aankoop van een Product, Producten en/of de levering van Diensten wenst 
aan te gaan of is aangegaan met uitzondering van een consument 
overeenkomstig boek I, titel 1 artikel 1.1, 2° van het WER.  

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
Elke prijsopgave, aanbieding of offerte, onder welke vorm ook gedaan, is 
geheel vrijblijvend. Orders die gebaseerd zijn op prijsopgaven, aanbiedingen 
of offertes zullen pas bindend zijn voor Multivac nadat Multivac deze orders 
aanvaardt en de Koper schriftelijk van deze aanvaarding in kennis stelt. De 
overeenkomst komt m.a.w. tot stand wanneer Multivac de orderbevestiging 
verzendt. Bij verkoop uit de magazijnvoorraad kan de factuur dezelfde functie 
vervullen als de schriftelijke orderbevestiging. 

ARTIKEL 4 – INTELLECTUELE RECHTEN 
4.1.De door Multivac verstrekte informatie en geleverde Diensten, teksten, 
afbeeldingen, tekeningen, video- en geluidsbestanden in het kader van een 
overeenkomst, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn 
beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren 
aan Multivac. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, 
publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële 
doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Multivac.  
4.2. De Koper zal enkel het recht hebben om de door Multivac verstrekte 
informatie vermeld in artikel 4.1. te gebruiken voor de werking en het 
onderhoud van de haar gekochte Producten en de aankoop van 
(reserve)onderdelen en dit in overeenstemming met het contractueel 
bedongen doel van de Producten en binnen het overeengekomen 
rechtsgebied. 
4.3. Multivac staat niet in voor de goedkeuring of toestemming van derden 
(waaronder doch niet beperkt tot de goedkeuring van de overheid, de 
gemeente e.d.) nodig voor het gebruik en de werking van de Producten op de 
plaats waar de Producten worden geleverd en geëxploiteerd.  
4.4. Multivac is niet aansprakelijk voor een schending van intellectuele 
eigendomsrechten van derden of van de Koper, gebaseerd op wijzigingen van 
de Producten door de Koper en/of derden zonder de voorafgaande 
toestemming van Multivac of gebaseerd op wijzigingen van de Producten 
door de Koper en/of derden na voorafgaande goedkeuring door Multivac, 
maar niet in overeenstemming met de instructies van Multivac, haar 
werknemers en/of onderaannemers.  
4.5. Multivac is niet aansprakelijk voor een schending van de intellectuele 
eigendomsrechten door het gebruik, de exploitatie, de verkoop, de distributie, 
de verspreiding, de reproductie, de aanpassing, de publicatie en de bewerking 
(i) van door Multivac vervaardigde Producten op basis van ontwerpen, 
specificaties, eisen, richtlijnen en/of tekeningen van de Koper en/of derden (ii) 
van apparatuur, (reserve)onderdelen, producten, e.d. door de Koper geleverd, 
(iii) van de door de Koper gebruikte Producten in combinatie met artikelen 
van derden, (iv) van pakketten en verpakte artikelen (in het bijzonder 
gebaseerd op modelrechten e.d. van derden) geproduceerd samen met de 
Producten, (v) van de door de Koper gebruikte Producten voor andere 
doeleinden dan contractueel bedongen, (vi) van de Producten in een ander 
rechtsgebied dan het rechtsgebied waar de Producten worden uitgebracht, 
(vii) van alle (reserve) onderdelen die niet door Multivac zijn vervaardigd of 

aangeleverd en (viii) van elk intellectueel eigendomsrecht dat niet werd 
gepubliceerd en bekendgemaakt. 
4.6. Onverminderd de toepassing van art. 4.3, 4.4 en 4.5, kunnen Multivac en 
de Koper in geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van 
derden te wijten aan Multivac de overeenkomst slechts van rechtswege 
ontbinden wanneer het recht op een continu gebruik of redelijke wijziging van 
de Producten van Multivac economisch onredelijk blijkt te zijn, niet kan 
worden gerealiseerd binnen een redelijke termijn of onmogelijk blijkt te zijn 
als gevolg van wettelijke en/of gouvernementele regels en/of voorschriften. 
4.7. In geval van kleine beperkingen in het beoogde gebruik van de Producten 
wegens schendingen van de intellectuele eigendomsrechten van derden 
(d.w.z. beperkingen die niet of slechts in geringe mate invloed hebben op de 
functie en de werking van de Producten in commerciële activiteiten of voor de 
contractueel bedongen doelstelling ) kan de Koper een redelijke vermindering 
van de aankoopprijs vorderen ten aanzien van Multivac. Deze redelijke 
vermindering bedraagt maximaal 5% van de netto aankoopprijs van de 
bestelde Producten en Diensten. 
4.8. De Koper vrijwaart Multivac integraal voor alle vorderingen, schade en/of 
verliezen (in het bijzonder aanspraken van derden) op basis van intellectuele 
eigendomsrechten waarvoor Multivac niet aansprakelijk kan worden gesteld 
overeenkomstig dit artikel. 

ARTIKEL 5 – NIET CONFORMITEIT - PROTESTEN 
5.1. De Koper moet bij levering de Producten onderzoeken. 
5.2. Alle geleverde Producten en Diensten worden geacht te zijn aanvaard 
door de Koper vanaf de levering, behoudens protest zoals hierna vermeld.  
5.3.Alle protesten door de Koper betreffende zichtbare gebreken, betreffende 
afwijkingen ten aanzien van het bestelde Product of Diensten vermeld op de 
orderbevestiging, dienen op straffe van verval van verhaal binnen de 3 
werkdagen na de levering van de Producten te geschieden en met een 
gedetailleerde beschrijving van de gebreken. 
Alle protesten betreffende eventuele verborgen gebreken dienen op straffe 
van verval van verhaal te geschieden binnen 3 werkdagen na de ontdekking 
van de gebreken en met een gedetailleerde beschrijving van de gebreken.  
Alle protesten met betrekking tot de facturatie, dienen op straffe van verval 
van verhaal te geschieden binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de 
desbetreffende factuur.  
5.4. Alle protesten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden 
bij aangetekende zending. 
5.5. Protesten over (verborgen) gebreken en/of tekortkomingen en/of 
aanspraken op schadevergoeding vanwege de Koper, schorten de 
betalingsverplichting van de Koper niet op.  

ARTIKEL 6 – KEURING 
Indien overeengekomen is dat de Koper de Producten op de zetel van 
Multivac of op een andere afgesproken plaats overeenkomstig de ICC 
Incoterms®2010 zal keuren of doen keuren (“Factory Acceptance Test”), en hij 
van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de 3 werkdagen nadat hij 
van de gelegenheid in kennis is gesteld, worden de Producten geacht 
definitief door de Koper te zijn aanvaard en wordt de betaling van de bestelde 
Producten en Diensten opeisbaar. De kosten van de keuring zijn voor rekening 
van de Koper. 

ARTIKEL 7 – MONTAGE EN INBEDRIJFSTELLING  
7.1. In de verkoopprijzen van de Producten zijn de kosten van de montage en 
de inbedrijfstelling niet inbegrepen.  
7.2. Heeft Multivac zich uitdrukkelijk tot de montage en de inbedrijfstelling 
verbonden dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid –binnen de perken van 
art. 9 m.b.t. de werking van de Producten en de geleverde Diensten indien: 
▪ de montage en de inbedrijfstelling geschieden volgens haar 

aanwijzingen, waarbij zij het recht heeft een monteur die de 
werkzaamheden leidt, te gelasten; 

▪ de omstandigheden ter plaatse geen hinderlijke invloed uitoefenen; 
▪ de fundamenten en bouwwerken, waarop of waaraan de Producten 

moeten worden opgesteld of aangebracht, en de nodige 
nutsvoorzieningen aanwezig zijn en volgens de regels van de kunst en 
overeenkomstig de toepasselijke regelgeving werden geplaatst door de 
Koper. 

7.3. Alle bijkomende werkzaamheden die ter plaatse bij de montage en de 
inbedrijfsstelling noodzakelijk worden geacht, zijn voor rekening van de Koper 
en worden bijkomstig gefactureerd. 

ARTIKEL 8 – OVERMACHT 
8.1. Indien de uitvoering van een koopovereenkomst voor de Koper, buiten 
diens wil en om redenen andere dan voorzien onder de artikelen 10, 14 en 16 
onmogelijk wordt, heeft Multivac recht op betaling van het deel van de 
verkoopprijs dat overeenstemt met de reeds geleverde Producten en 
Diensten alsmede de uitgaven voor aankopen, fabricatie en uitvoering, en alle 
uitgaven die in dit kader verricht werden aan leveranciers of 
medecontractanten, evenals de gederfde brutowinst. 
8.2. Overmacht is de situatie waarbij Multivac één of meerdere contractuele 
verplichtingen (al dan niet tijdelijk) niet kan nakomen als gevolg van een 
onvoorzienbare situatie die niet aan Multivac kan worden toegerekend. 



 
In geval van een overmachtsituatie die door Multivac binnen de 10 (tien) 
werkdagen na het optreden van een dergelijke gebeurtenis schriftelijk, per 
aangetekend schrijven, aan de Koper wordt gemeld, worden de verplichtingen 
van Multivac tijdelijk opgeschort totdat de  overmachtsituatie is beëindigd.  
Gedurende deze (opschortings-) periode zullen de Partijen alle redelijke 
inspanningen leveren om de gevolgen van de overmacht te beperken en te 
goeder trouw onderhandelen over de verdere uitvoering van de 
respectievelijke verplichtingen van beide Partijen in het kader van de 
overeenkomst. 
Elke overmachtsituatie ontslaat Multivac, wanneer deze zich op de 
overmachtsituatie beroept, van haar aansprakelijkheid voor het niet nakomen 
van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst op voorwaarde dat de 
niet-nakoming het gevolg is van de overmachtsituatie. 
Indien de overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) opeenvolgende 
kalenderdagen zou duren, kan Multivac de overeenkomst schriftelijk, per 
aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat 
enige compensatie of schadevergoeding aan de Koper verschuldigd is. 
Overmachtsituaties zijn onder meer (niet limitatieve opsomming): staking, 
oorlog, terreurdaden, lock-out, andere arbeidsconflicten, oproer, pandemie, 
epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, wijziging van 
transporttarieven, import en exportverboden, nationale of internationale 
vervoersverboden, blokkade,  overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, 
explosies, stormen, natuurrampen, aardbevingen, energiestoringen en gebrek 
aan materiaal. 
8.3. Overmacht ontslaat de Koper niet van de verplichting tot volledige 
betaling van alle Producten en Diensten die reeds geleverd en verricht zijn op 
het ogenblik dat overmacht intreedt.  

ARTIKEL 9 – WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID 
9.1. De aansprakelijkheid van Multivac voor eventuele verborgen gebreken in 
de door Multivac geleverde Producten beperkt zich tot gebreken die zich 
manifesteren tijdens een waarborgtermijn van maximum 12 maanden na de 
levering van de Producten. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins 
onmiddellijk te worden gemeld aan Multivac, op straffe van verval van verhaal 
overeenkomstig de procedurevoorschriften voorzien in art. 5 van deze 
Algemene Voorwaarden. 
De waarborg houdt in dat Multivac de Producten die gebrekkig zijn, kosteloos 
zal herstellen, ofwel zal vervangen door een niet gebrekkig Product en dit 
naar vrije keuze van Multivac. 
In voorkomend geval zal de herstelling of vervanging gebeuren door één van 
de werknemers, medewerkers of onderaannemers van Multivac of door de 
Koper zelf overeenkomstig de instructies van Multivac en mits haar 
uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming voor zover een verder gebruik 
economisch gezien niet redelijk zou zijn of verboden zou zijn bij wet of door 
overheidsbeslissingen. 
De Koper heeft in geval van een (verborgen) gebrek niet het recht de 
ontbinding van de overeenkomst of een vermindering van de prijs te eisen.  
Multivac is niet aansprakelijk voor enige voor de Koper geleden schade 
ingevolge van gebrekkige Producten. 
De waarborgtermijn wordt verkort met 1 maand in geval de Producten meer 
dan veertig uren per week gebruikt worden in evenredigheid met de reële 
capaciteitsbezetting. 
Zijn in elk geval uitgesloten van de waarborgverplichting, de natuurlijke 
slijtage of het natuurlijk verbruik, inclusief de slijtage van de messen en de 
verpakkingen, alsook alle herstellingen nodig ten gevolge van abnormaal 
foutief gebruik van de Producten van welke aard dan ook of als gevolg van 
onvoldoende onderhoud, onder meer als het onderhoud niet wordt 
uitgevoerd volgens de voorschriften van Multivac of als geen gevolg wordt 
gegeven aan specifieke technische nazichten. Vallen ook buiten de 
waarborgverplichting alle herstellingen nodig ten gevolge van ongeval, diefstal 
of poging tot diefstal, brandschade, opzettelijke beschadiging, bliksemschade, 
kortsluiting en in het algemeen machinebreuk door externe oorzaken. Een 
defect veroorzaakt aan de Producten door de instructies, de materialen, 
goederen en andere diensten geleverd en gemonteerd door de Koper of 
derden, valt buiten de waarborgverplichting van Multivac. 
Multivac kan evenmin gehouden zijn haar waarborgverplichting uit te voeren 
wanneer de uitvoering ervan verboden wordt of onmogelijk wordt wegens  
toepasselijke wettelijke of regelgevende voorschriften, arbitrage-uitspraken, 
gerechtelijke uitspraken, beslissingen, bevelen of 
dwanguitvoeringsmaatregelen, alsook alle andere op haar of de Koper 
toepasselijke overheidsbeslissingen of enige andere regels of bepalingen van 
enige toepasselijke rechtsorde.  
Mocht de Koper, zonder de voorafgaande toestemming van Multivac 
gedurende de waarborgtermijn eventuele herstellingen verrichten of door 
derden laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan 
vervalt onmiddellijk de waarborgverplichting van Multivac.  
De Koper heeft niet het recht de betaling van de prijs te weigeren onder het 
voorwendsel dat Multivac zijn waarborgverplichting niet, nog niet of niet ten 
volle is nagekomen. 
Door het verstrijken van de waarborgtermijn van 12 maanden is Multivac 
bevrijd van elke verplichting tot vrijwaring, elke aansprakelijkheid, ook van 

deze voor – lichte of ernstige - verborgen gebreken en elke andere 
verplichting ten aanzien van de Koper, tenzij deze voor het verstrijken van 
genoemde termijnen werden ter kennis gebracht.  
9.2. In zoverre niets uitdrukkelijk afwijkend werd bepaald in huidige 
voorwaarden, zijn gebreken, fouten en de daaruit voortvloeiende schade 
onderworpen aan volgende cumulatieve beperkingen: 
▪ Multivac is slechts aansprakelijk voor fraude, bedrog en een opzettelijke 

fout, met uitsluiting van alle andere; 
▪ Multivac is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade indien 

de klant niet aantoont Multivac ’s instructies te hebben nageleefd; 
▪ Multivac zal nooit aansprakelijk zijn voor enige indirecte, immateriële of 

gevolgschade van welke aard ook (zoals (niet limitatief) enig verlies van 
gebruik, productie, winst, zaken, contracten, inkomsten of verwachte 
winsten, een toename van de bedrijfskosten, de kosten van 
terugroeping van producten of van een corrigerende maatregel of voor 
enig ander financieel of economisch verlies) en evenmin voor enige 
directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de werking, niet 
werking of onjuiste werking van het door Multivac of haar personeel 
geleverde of bewerkte Producten, aan welke personen of goederen dan 
ook; 

▪ Multivac is niet aansprakelijk t.a.v. de Koper voor zware of opzettelijke 
fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of 
vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun 
professionele activiteiten. 

▪ Voor zover Multivac voor de uitvoering van haar verbintenissen 
afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van 
derden, kan Multivac niet aansprakelijk gesteld worden voor eender 
welke schade voortvloeiend uit hun fout, met in begrip van hun zware 
en/of opzettelijke fout.  

▪ De Koper is aansprakelijk voor en zal Multivac volledig schadeloos stellen 
en vrijwaren voor alle aanspraken, vorderingen en/of verliezen 
veroorzaakt door het gebruik van de Producten, de verkoop en/of 
distributie van pakketten en/of verpakte Producten vóór de 
ondertekening van de bevestigingsorder door beide partijen. 

▪ Bij gebrek aan herstelling of vervanging door een niet gebrekkig Product, 
kan Multivac slechts gehouden worden tot de terugbetaling van 
maximaal 5% van de netto aankoopprijs van de bestelde Producten en 
Diensten.  

▪ De Koper vrijwaart Multivac volledig voor iedere aanspraak van derden 
verbandhoudende met de aan de Koper geleverde Producten of 
verrichte Diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen Multivac 
doen gelden. 

ARTIKEL10 – WIJZIGINGEN 
Wijziging of annulering van een koopovereenkomst behoeft de schriftelijke en 
uitdrukkelijke instemming van Multivac. Indien de Koper de gesloten 
overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle 
schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan Multivac 
te vergoeden; bij annulering zal de vergoeding bestaan uit de gemaakte 
kosten en de gederfde brutowinst. 

ARTIKEL 11 – LEVERING  
11.1. De levering geschiedt wanneer Multivac de Producten ter beschikking 
stelt van de Koper op de maatschappelijke zetel van Multivac of op een 
andere afgesproken plaats overeenkomstig de ICC Incoterms®2010 en 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. 
Eén en ander geldt niettegenstaande het bedongen eigendomsvoorbehoud. 
11.2. Alle Producten, ook die welke vrachtvrij verkocht zijn, worden geleverd 
en/of vervoerd voor risico en op kosten van de Koper.  
11.3. De verzekering “alle risico’s” is ten laste van de Koper. Zelfs al wordt zij 
afgesloten door Multivac of door MULTIVAC – SEPP HAGGENMÜLLER GmbH & 
Co, is zij ten laste en voor risico van de Koper. 
11.4. Na de kennisgeving van de gereedheid voor levering van de Producten, 
heeft Multivac het recht om de Producten, die gereed zijn of die door 
oorzaken onafhankelijk van haar wil niet naar de plaats van bestemming 
vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van Koper op te slaan en de 
levering als uitgevoerd te beschouwen, zodat zij ook de betaling van de 
Producten kan vorderen. Eenzelfde recht tot opslag en recht op betaling komt 
Multivac toe indien Producten, die gereed zijn, niet afgehaald worden door de 
Koper ondanks voorafgaand verzoek van Multivac daartoe. 
11.5. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde Producten behoudt 
Multivac zich het recht voor de inklaring te bewerkstelligen, met uitsluiting 
van de Koper. Tenzij anders overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, 
zegel-, stations- en inklaringskosten, enz. voor rekening van de Koper. 
11.6. Het genot en het risico gaan over op de Koper vanaf de levering op de 
maatschappelijke zetel, resp. de andere afgesproken plaats overeenkomstig 
artikel 11.1., zelfs al gebeurt de levering franco, CIF, FOB, of volgens een 
gelijkaardige clausule of installatie inbegrepen. Eén en ander geldt 
niettegenstaande het bedongen eigendomsvoorbehoud. 
 



ARTIKEL 12 – LEVERINGSTERMIJNEN 
12.1. M.b.t. de overeengekomen leveringstermijnen geldt dat zij slechts 
indicatief zijn. Hoewel steeds getracht zal worden de leveringstermijnen 
zoveel mogelijk na te komen, is Multivac nooit aansprakelijk voor de gevolgen 
van de overschrijding daarvan.  
12.2. De overschrijding van de leveringstermijn geeft de Koper niet het recht 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren noch de Producten te 
weigeren. Evenmin geeft een overschrijding van de leveringstermijn de Koper 
het recht om schadevergoeding te eisen of de betaling van de Producten uit te 
stellen of te weigeren. 

ARTIKEL 13 – PRIJS 
13.1. De Producten worden verkocht aan de prijs vermeld in de 
orderbevestiging.  
13.2. De BTW en/of een gelijkaardige omzetbelasting, invoerrechten of enige 
andere belasting die moeten betaald worden in het land van de Koper, zijn 
niet in de prijs inbegrepen en vallen ten laste van de Koper, evenals alle 
kosten en lasten met betrekking tot verpakking, het vervoer, het laden, het 
lossen, de verzekering voor transport en voor het laden en/of het lossen van 
de Producten. 
13.3. De door Multivac genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn 
aankoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze 
kostprijsbestanddelen na de orderbevestiging maar vóór de levering van de 
Producten verhoogt, heeft Multivac het recht die verhoging aan de Koper 
door te rekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze 
clausule, is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of 
uitvoerrechten optredend na de verzending van de orderbevestiging, en op 
eventuele veranderingen in de relevante wisselkoersen.  
1.3.4. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door Multivac op 
elk ogenblik worden rechtgezet. 

ARTIKEL 14 - BETALINGSVOORWAARDEN 
14.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, moeten alle Diensten 
en Producten contant betaald worden bij levering zoals bepaald in artikel 11, 
zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. 
Betalingen gebeuren in euro, tenzij een andere munt werd overeengekomen. 
Betalingen geschieden op de bankrekening van Multivac vermeld op de 
factuur of op de maatschappelijke zetel van Multivac. Een afwijkende 
feitelijke of conventionele betalingstermijn of -modaliteit in het verleden 
heeft niet tot gevolg dat van deze clausule wordt afgeweken. 
14.2. De Koper zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, 
compensatie, tegenvordering of anderszins, tenzij de Koper beschikt over een 
rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door Multivac 
aan de medecontractant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan 
deze aftrek. 
14.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, is de Koper aan 
Multivac van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele 
schadevergoeding verschuldigd van 10% van het desbetreffende 
factuurbedrag, met een minimum van 250 euro, alsook een conventionele 
interest van 8,5% per begonnen maand.  
14.4. Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen 
van Multivac door de Koper, kan naar haar vrije keuze aanleiding geven tot de 
opschorting of de beëindiging van de overeenkomst, desgevallend met recht 
op schadevergoeding, conform de bepalingen van artikel 16.5. van deze 
Algemene Voorwaarden. 
14.5. Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere 
facturen van Multivac door de Koper, worden het niet-vervallen gedeelte van 
deze facturen en alle andere, niet-vervallen of nog te vervallen facturen 
onmiddellijk opeisbaar, zelfs wanneer de Koper wissels heeft geaccepteerd ter 
betaling van de voormelde facturen. 
14.6. Ingeval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen 
met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en 
verrekend.  

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD  
15.1. Alle door Multivac geleverde goederen blijven haar eigendom tot aan 
het moment dat de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Multivac heeft 
voldaan, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige 
verkoopprijs, desgevallend vermeerderd met eventuele interesten, 
schadevergoedingen en kosten, zonder enige aftrek van welke aard ook. Tot 
het ogenblik dat de eigendom van de verkochte Producten effectief aan de 
Koper is overgedragen, is het de Koper uitdrukkelijk verboden om de 
geleverde Producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te 
bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De Koper verbindt zich ertoe om 
Multivac onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag 
dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.  
Tot dat tijdstip is de Koper ertoe gehouden de geleverde Producten 
gescheiden van andere goederen en duidelijk identificeerbaar als 
toebehorende aan Multivac in een perfecte staat op een daartoe geschikte 
plaats op te slaan en te bewaren. 
15.2. Niettemin gaan alle risico’s voor verlies van, schade aan of beschadiging 
door de Producten echter over op de Koper op het ogenblik van de levering. 

ARTIKEL 16 – SCHORSING EN BEËINDIGING WEGENS WANPRESTATIE 
VAN DE KOPER 
16.1. Bij het ontvangen van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen 
omtrent de Koper, waarbij als tekenen daarvan gelden, niet-limitatief 
opgesomd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde 
facturen of RSZ bijdragen, fiscale schulden, vermeldingen in beslagberichten, 
e.d., is Multivac gerechtigd waarborgen te eisen vanwege de Koper, bij 
gebreke waaraan Multivac gerechtigd is de overeenkomst met de Koper met 
onmiddellijke ingang te beëindigen middels aangetekend schrijven, dit alles 
zonder dat Multivac gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.  
16.2. Ingeval de Koper failliet wordt verklaard, een procedure tot gerechtelijke 
reorganisatie aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, tot vereffening of 
ontbinding overgaat, indien er een voorlopig bewindvoerder, sekwester of 
gelijkaardig persoon benoemd wordt of indien de zeggenschap over of de 
beslissende stem bij de Koper bij een derde partij komt te berusten, heeft 
Multivac het recht de overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke 
ingang beëindigd te beschouwen, waarvan zij kennis geeft per aangetekend 
schrijven. Ingeval van dergelijke beëindiging is Multivac geenszins gehouden 
tot enige schadevergoeding.  
16.3. Indien de Koper zijn verplichtingen ten aanzien van Multivac, niet 
nakomt, waaronder het niet tijdig of niet volledig betalen van de facturen, 
inclusief interesten en schadebedingen, heeft Multivac naar vrije keuze het 
recht om, hetzij de verdere uitvoering van één of meer van haar 
overeenkomsten met de Koper op te schorten, hetzij één of meer van deze 
overeenkomsten met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven te 
beëindigen ten nadele van de Koper, zonder dat Multivac gehouden kan zijn 
tot enige schadevergoeding.  
16.4. Indien de Koper een procedure van gerechtelijke reorganisatie 
aanvraagt of indien dergelijke procedure geopend wordt, zijn alle 
verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien voor Multivac, van 
rechtswege geschorst. 
16.5. In geval van beëindiging van de overeenkomst(en), zoals voorzien in 
art.16.1, 16.2 en 16.3 heeft Multivac recht op integrale schadevergoeding, 
d.w.z. onder meer inclusief gederfde winst, reeds gemaakte kosten en 
gebeurlijke advocatenkosten; Multivac is gerechtigd de geleverde doch niet 
volledig betaalde Producten terug te vorderen, onverminderd zijn recht op 
vergoeding van alle kosten die hiermee gepaard gaan. 

ARTIKEL 17 – AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING 
17.1. De Koper geeft uitdrukkelijk de toestemming over te gaan tot de 
automatische verwerking van gegevens van persoonlijke aard welke hem 
betreffen en welke worden meegedeeld ter gelegenheid van de sluiting van 
de overeenkomst. 
Deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor doeleinden van 
naverkoop en marketing ten behoeve van Multivac, de houder van de 
gegevens. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorziet 
het recht van toegang alsook tot verbetering van deze gegevens. 

ARTIKEL 18 – SPLITSBAARHEID 
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer (onderdelen van) 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, brengt niet de nietigheid of 
ongeldigheid van de andere (onderdelen van deze) bepalingen of van de 
overeenkomst met zich mee.  

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN 
19.1. Alle overeenkomsten tussen Multivac en de Koper zullen beheerst en 
geïnterpreteerd worden door het Belgische recht, met uitzondering van het 
Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken dat niet van toepassing is.  
19.2. Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten tussen Multivac 
en de Koper en deze Algemene Voorwaarden vallen onder de exclusieve 
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement 
Antwerpen, afdeling Mechelen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank 
voorschrijft. 
 
 
 


