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ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene verkoopvoorwaarden voor de diensten en projecten van Vartex  

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de "Voor-

waarden" genoemd) worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt: VARTEX, handelsnaam van Forouzfar Laundry Systems 

BV. 

Artikel 1. Exclusieve Toepassing 
  
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, verkoop, leve-

ring en/of installatie van Goederen of Diensten van VARTEX door de Koper, 

zelfs al gaat het om een secundaire of bijkomende verkoop. Tenzij speci-

fiek en schriftelijk anders vermeld door VARTEX gelden voor alle offertes en 

contracten voor de levering van Goederen of Diensten door VARTEX deze 

algemene voorwaarden ("Voorwaarden") die te allen tijde voorrang hebben 

op alle algemene voorwaarden die de Koper VARTEX oplegt of probeert op 

te leggen. In geen geval zullen op vraag van de Koper andere algemene 

voorwaarden worden aanvaard, tenzij na specifieke en schriftelijke goed-

keuring van VARTEX. Een bestelling is enkel bindend voor VARTEX na 

schriftelijke bevestiging van die bestelling door VARTEX. Elke bestelling 

betekent een aanvaarding door de Koper van de Voorwaarden, die inte-

graal deel uitmaken van de verkoopovereenkomst, en elke uitvoering van 

de overeenkomst of bestelling wordt beschouwd als een aanvaarding, ten-

zij anders schriftelijk goedgekeurd door VARTEX. De algemene voorwaar-

den zijn van toepassing in Nederland, de EU en overal elders ter wereld.  

 

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden  

De betalingsvoorwaarden zijn strikt  

• voor reserveonderdelen en onderhoud: 30 dagen na datum factuur voor 

reserveonderdelen en onderhoud (i.e. betaling ontvangen op de 30ste 

dag na opsteldatum factuur) (hierna "Betalingsdatum" genoemd) 
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•  voor verkoop van machines: 20 % bij bestelling, 70 % bij levering ter 

plaatse, 10 % wanneer de machines operationeel zijn.  

Bij betalingsverzuim heeft VARTEX het recht, van rechtswege en zonder 

dat enige aanmaning vereist is, zelfs als de Koper gebonden is aan een 

contract met een derde partij, (i) om een interest, die jaarlijks wordt vast-

gesteld, te eisen, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist 

is, op het bedrag dat verschuldigd is op de Betalingsdatum, van 1 % per 

begonnen maand totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is; (ii) 

om een contractuele schadevergoeding (vaste vergoeding) van 10 % te 

eisen met een minimum van 175 euro; (iii) om elke openstaande bestelling 

of offerte te annuleren, om leveringen en of diensten tegen te houden en/of 

op te schorten of om de kredietlimiet van de Koper te verlagen nadat de 

Betalingsdatum is verstreken en (iv) om de betaling van alle geldbedragen 

te ontvangen voor geleverde goederen ongeacht of die bedragen op dat 

ogenblik normaal gezien te betalen zijn of niet. Een toeslag is mogelijk in 

geval van overmacht of ten gevolge van (internationale) schommelingen in 

de brandstof- of olieprijzen, valutaprijzen (bv. euro tegenover dollar) en 

(internationale) transportprijzen.  

De Koper zal VARTEX vergoeden voor alle kosten die VARTEX oploopt om 

de betaling te verkrijgen, inclusief de kosten voor met de zaak belaste juri-

dische adviseurs of advocaten en de kosten die voortvloeien uit rechtsza-

ken, schikkingen, bemiddeling of arbitrage. In geval dat de Koper de beta-

ling regelt door middel van een cheque, wissel, accreditief, aval of borg-

stelling (indien specifiek aanvaard door VARTEX) en die vervolgens niet 

betaald, geweigerd of geblokkeerd wordt door de bank van de Koper, zal 

de Koper VARTEX ook vergoeden voor alle daaruit voortvloeiende bank-

kosten die VARTEX daarbij opliep.  

Alle prijzen die worden vermeld in de gedrukte publicaties en catalogi van 

VARTEX, die te vinden zijn op de website of die verstrekt worden door ver-

tegenwoordigers, distributeurs of verkopers zijn onderhevig aan btw, waar 

van toepassing. De prijzen gelden op het ogenblik van publicatie en kun-

nen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. De prijzen die 
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aan de Koper worden aangerekend zijn de geldende prijzen op het ogen-

blik van de bestelling.  

Artikel 3. Levering,  transport, risicobeperking en verzekering 

Goederen en Diensten en zelfs projecten worden geleverd 'ex works' (pro-

ductievestiging van VARTEX), zelfs al is transport en installatie ter plaatse 

aangevraagd. Alle goederen worden verkocht in hun originele staat op het 

ogenblik van de levering, die gekend is door de Koper. De risico's met be-

trekking tot de goederen worden onmiddellijk bij levering aan de Koper 

overgedragen, en VARTEX is niet aansprakelijk voor enig verlies van of 

enige schade aan of enige waardevermindering van de goederen door 

welke oorzaak dan ook. De opgegeven levertermijnen zijn enkel een schat-

ting, en in geval van omstandigheden waardoor levering niet mogelijk is of 

moet worden uitgesteld, is VARTEX niet verplicht de bestelde goederen te 

bezorgen of te leveren en is VARTEX niet aansprakelijk voor enige schade 

of bedrijfsschade of op enige andere manier aansprakelijk voor verzuim 

om te leveren of voor uitgestelde leveringen, als levering niet mogelijk is of 

moet worden uitgesteld. De transport- en alle verzekeringskosten komen 

altijd ten laste van de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 

werd.  

Artikel 4. Garantie 

Elke garantie die de Verkoper aan de Koper geeft met betrekking tot de 

Goederen is, indien niet van rechtswege geïmpliceerd, enkel geldig als die 

schriftelijk wordt gegeven. De standaard garantiebepalingen van de Ver-

koper, tenzij anders specifiek en schriftelijk vermeld, zijn geldig gedurende 

twaalf maanden na leverdatum of tot 2.000 uur gebruik afhankelijk van wel-

ke termijn eerst verstrijkt. 

  

Artikel 5. Schadeclaims
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De Koper onderzoekt en controleert de Goederen en Diensten onmiddellijk 

binnen acht (8) dagen na factuurdatum, en in ieder geval, als bijkomend 

transport wordt besteld, binnen acht (8) dagen na levering, of, als een in-

stallatie ter plaatse vereist is, binnen acht (8) dagen na de uitvoering daar-

van. Elke schadeclaim of retour met betrekking tot de verkoopovereen-

komst (onvolledige of beschadigde levering, gebreken of tekorten, enz.) 

moet per aangetekend schrijven worden aangekondigd binnen acht (8) 

dagen na controle of na ontvangst van de Goederen en moet worden 

goedgekeurd door VARTEX. Materiaal dat op vraag van de Koper afwijkt 

van zijn originele staat wordt onder geen beding in retour genomen. 

 

Artikel 6. Behoud van eigendomsrecht 

Hoewel de risico's met betrekking tot de geleverde goederen bij levering 

aan de Koper worden overgedragen, wordt het eigendoms- of wettelijk 

recht met betrekking tot die goederen pas aan de Koper overgedragen als 

VARTEX de volledige kostprijs voor de goederen en alle andere goederen, 

die door VARTEX aan de Koper werden geleverd en waarvoor de beta-

lingstermijn op dat ogenblik verstreken is, in vrijgegeven fondsen heeft 

ontvangen. Totdat het wettelijk recht wordt overgedragen, geeft VARTEX de 

Goederen in vertrouwen in bewaring aan de Koper en zorgt de Koper er-

voor dat ze worden opgeslagen, beveiligd, verzekerd en gemerkt als zijn-

de eigendom van VARTEX. (b ) Het recht van de Koper om de goederen 

door te verkopen of te gebruiken vervalt automatisch als een vereffenaar of 

(administratieve) curator of executeur voor de Koper wordt aangesteld of 

als een vonnis wordt uitgevaardigd of een uitspraak wordt gedaan voor de 

liquidatie van de activiteiten van de Koper. Daarenboven en behoudens 

enig ander recht of rechtsmiddel waarover VARTEX beschikt, als de Koper 

zich niet aan de betalingsvoorwaarden of enige andere verplichting binnen 

deze bepalingen houdt, heeft VARTEX het recht om de overeenkomst te 

verbreken, verdere leveringen op te schorten, elke openstaande bestelling 

of offerte te annuleren, zonder enigszins aansprakelijk te zijn ten gevolge 

van deze handeling.  

Artikel 7. Aansprakelijkheid
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VARTEX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, schade of 

waardevermindering die wordt veroorzaakt door de aankoop van goederen 

of diensten (ongeacht of het al dan niet de producent is van de goederen), 

ongeacht of die het gevolg is van een ongeval, verkeerd gebruik, ondes-

kundige technische controle door VARTEX of zijn werknemers/vertegen-

woordigers of enige andere oorzaak, tenzij die van rechtswege wordt op-

gelegd. Als die van rechtswege wordt opgelegd, is de aansprakelijkheid 

van VARTEX in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen. 

De Koper zal VARTEX volledig vrijwaren tegen elk verlies en/of elke aan-

sprakelijkheid die voortkomt uit zulke schade of waardevermindering.  

Artikel 8. Productinformatie 

VARTEX kan niet garanderen dat alle technische specificaties opgenomen 

zijn in elke gedrukte of elektronische publicatie of catalogus van VARTEX of 

op de website van het bedrijf. Bijgevolg moet de Koper bij de bestelling 

alle details en informatie, waarop hij zijn koopbeslissing wil baseren, schrif-

telijk natrekken bij het Bedrijf. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid 

met betrekking tot fouten of weglatingen die daarbij voorkomen of voor 

enig verlies of enige schade, storing of bedrijfsschade die voortvloeit uit 

het feit dat de Koper vertrouwt op de gedrukte of elektronische publicaties 

of catalogi of op de website van VARTEX.  

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (patenten, modellen, logo's, copyright, 

software of hardware, licenties, enz.) blijven de exclusieve eigendom van 

VARTEX en mogen niet worden gereproduceerd of doorgegeven in enige 

vorm of op enige manier, waaronder door te kopiëren, na te maken of op te 

nemen, zonder expliciete, voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van 

VARTEX. Dezelfde bepaling is van toepassing op de intellectuele eigen-

domsrechten van derde partijen.  

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
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1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of 

gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijk-

heid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd 

van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voor-

schrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan 

de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het 

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslech-

ten. 

Artikel 11. Annulering en beëindiging
Het Contract kan worden opgezegd of beëindigd in overeenstemming met 

de bepalingen van de Toepasselijke Wet. Het is uitdrukkelijk verstaan dat, 

waar en in de mate dat het Contract wordt opgezegd of opgezegd wegens 

verzuim van de Opdrachtnemer, dit verzuim van materieel belang moet zijn 

in die zin dat, bij gebreke van herstel van dit verzuim, dit de Contracthou-

der alle voordelen van het Contract zou ontnemen.  

In geval van annulering of beëindiging door de Eigenaar voor zijn gemak 

met betrekking tot één of meerdere systemen, dient de Eigenaar binnen 

tien (10) dagen een schriftelijke verklaring in bij de Opdrachtnemer met 

opgave van de redenen voor dit besluit. 

In geval van opzegging door de eigenaar voor zijn gemak, moet de eige-

naar  

(a) aan Opdrachtnemer te betalen het gedeelte van de Contractprijs dat 

gelijk is aan het Werk dat tot op de ingangsdatum van de beëindiging naar 

behoren is uitgevoerd (d.w.z. ten minste op Locatie is geleverd) en waarop 

de beëindiging betrekking heeft 

(b) Met betrekking tot Werken die op de ingangsdatum van beëindiging 

niet zijn uitgevoerd, aan de Opdrachtnemer het respectievelijke gedeelte 
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van de Contractprijs te betalen, verminderd met alle kosten en lasten die 

de Opdrachtnemer als gevolg van een dergelijke beëindiging heeft be-

spaard, maar met inbegrip van redelijke annuleringskosten die aan een 

van zijn Onderaannemers, Fabrikanten en/of Verkopers moeten worden 

betaald als gevolg van voortijdige beëindiging van overeenkomsten die 

Opdrachtnemer met het oog op de uitvoering van het Werk mogelijk al met 

zijn Onderaannemers of andere derden is aangegaan.  

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn vindbaar via www.vartex.nl en ten alle tijden op-

vraagbaar dmv telefonisch (058 250 47 16) of email contact (info@var-

tex.nl). 

2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 

zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met 

Gebruiker. 

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend 

voor de uitleg daarvan. 

http://www.vartex.nl
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