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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TÜV RHEINLAND BELGIUM NV 
                        
Artikel 1 - Toepassingsgebied 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten aangegaan door 
TÜV Rheinland Belgium NV (“TÜV”). Deze voorwaarden prevaleren in geval van een conflict tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van 
de Klant. De voorwaarden van de Klant, met inbegrip van aangebrachte wijzigingen aan de voorwaarden van TÜV zijn enkel bindend ten 
aanzien van TÜV indien en in zoverre TÜV deze wijzigingen vooraf, expliciet en schriftelijk heeft aanvaard. Ingeval één of meerdere van de 
bepalingen in deze voorwaarden in tegenspraak of inconsistent zijn met één of meer bepalingen neergelegd in een door TÜV aanvaard 
contractueel document, dan prevaleren deze laatste.    
 
Artikel 2  - Bestellingen - prijzen – termijnen 
Alle bestellingen door de Klant van door TÜV te leveren diensten moeten door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van TÜV schriftelijk 
aanvaard worden.  
De prijzen en onkosten weergegeven in de prijslijst van TÜV kunnen ten allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd.  
Data en leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend voor TÜV, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.   
 
Artikel 3 - Betalingsvoorwaarden 
Alle facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de Klant daartoe in gebreke blijft, worden er van rechtswege 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling, buiten de hoofdsom maandelijks verwijlinteresten a rato van 1 % van het factuurbedrag aangerekend. 
Wat de berekening van de interesten betreft zal elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd worden. De eventueel van 
toepassing zijnde belastingen en heffingen zijn voor rekening van de Klant.  
 
Artikel 4 - Ontbinding 
In geval van eenzijdige opzegging van een overeenkomst of bestelling door de Klant vóór datum van de oplevering aan de Klant, is de Klant aan 
TÜV een schadevergoeding van veertig (40) % van het overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht voor TÜV om een hogere 
schadevergoeding te vorderen indien TÜV kan aantonen dat de reële schade meer bedraagt dan veertig %.  
 
Artikel 5 - Aanvaarding  
Tenzij de partijen een andere manier van aanvaarding zijn overeengekomen, wordt de Klant geacht de door TÜV geleverde diensten (met 
inbegrip van rapporten, certificaties, trainingen en aanbevelingen) definitief aanvaard te hebben op het ogenblik van de levering van de diensten. 
Indien een offerte of contract voorziet dat de goedkeuring van de Klant vereist is voor de oplevering van een dienst, zal de Klant zijn goedkeuring 
niet onredelijk uitstellen. 
 
Artikel 6 - Eigendomsrechten 
Alle eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, patentrechten,  
merknamen, fabrieksgeheimen, methoden, procedures, know-how) met betrekking tot de dienstverlening van TÜV (met inbegrip van rapporten, 
certificaties, trainingen en aanbevelingen) blijven uitsluitend eigendom van TÜV  en/of haar eventuele licentiegevers.  Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen of tenzij de aard van de dienstverlening anders vereist, heeft de Klant uitsluitend het recht de dienstverlening (met inbegrip van 
rapporten, certificaties, trainingen en aanbevelingen) voor interne doeleinden aan te wenden. 
 
Artikel 7 - Garantie en aansprakelijkheid 
TÜV garandeert dat haar diensten substantieel conform zijn met de specificaties weergegeven in haar offertes. Elke certificatie, inspectieverslag 
of opinie opgemaakt door TÜV is onderhevig aan de voorwaarden en beperkingen van de toepasselijke wetgeving of industriële standaarden. 
TÜV geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, noch enige garantie van commerciële bruikbaarheid of geschiktheid voor gebruik 
buiten de uitdrukkelijke grenzen van haar overeenkomst met de Klant. 
TÜV is enkel aansprakelijk tot vergoeding van de rechtstreekse schade toegebracht aan de Klant, indien en in zoverre de Klant deze schade 
bewijst.  
Het bedrag van deze schadevergoeding zal in ieder geval niet hoger liggen dan de factuurprijs of het tarief te betalen voor de diensten die de 
schade veroorzaakten en is gelimiteerd tot een maximum van 50.000 Euro. 
TÜV is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare schade, gevolgschade of onrechtstreekse schade, waaronder maar niet beperkt tot commercieel 
of financieel verlies van cliënteel, het verlies van informatie, gegevens of programma’s, of handelingen of eisen tot schadevergoeding ingesteld 
door derde partijen.  

Indien de diensten besteld bij TÜV stress testing of de decompositie van het te testen materiaal van de Klant impliceert, zal TÜV haar opdracht 
uitvoeren met professionele bekwaamheid en zorg. Met uitzondering van zware fout of opzet zal TÜV niet aansprakelijk zijn voor schade 
veroorzaakt aan hardware, software of ander materiaal dat door de Klant aan TÜV werd toevertrouwd om getest te worden. De Klant is 
verantwoordelijk voor het aanhouden van back ups en reserve-exemplaren van de hard- and software die aan TÜV wordt toevertrouwd voor 
testing. 
 
Artikel 8 - Overmacht 
In geval van overmacht, zoals brand, staking, rellen, nalatigheid van leveranciers of eender welke handeling buiten de controle van TÜV, is TÜV 
niet verantwoordelijk voor een gebrekkige en/of vertraagde uitvoering  van al of een deel van haar verplichtingen.  
 
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde jurisdic tie 
Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt is de Belgische wetgeving van 
toepassing met uitsluiting van de regels van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De 
rechtbanken van Antwerpen hebben de exclusieve jurisdictie over elk geschil m.b.t. deze voorwaarden en elke bestelling, aanvaarding en 
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.  
 


