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Algemene voorwaarden
A. Geldigheid van de algemene voorwaarden van BOGE
Deze algemene voorwaarden gelden altijd en uitsluitend voor de contractuele relaties tussen BOGE en zijn zakenpartners.
Zij gelden eveneens voor alle daaropvolgende transacties, ook wanneer er niet meer concreet naar verwezen wordt.
Algemene voorwaarden van de zakenpartners van BOGE zijn niet geldig en meer bepaald zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke herroeping voor
elk geval apart nodig is.
De bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering is Amsterdam. Uitsluitend het Nederlandse recht is geldig met uitsluiting van het UNkooprecht en andere eenheidsrechten.
B. Inkoop- en bestellingvoorwaarden
B.1.
Als aanvulling op de wettelijke bepalingen gelden de volgende betalingsvoorwaarden.
B.1.01
Bij ontvangst van de factuur tot de 10de van een maand betaalt BOGE op de 20ste van de maand met een prijskorting van 3% of op de 10de van
de tweede volgende maand netto.
B.1.02
Bij ontvangst van de factuur van de 11de tot de 20ste van de maand betaalt BOGE op de 30ste van de maand met een prijskorting van 3% of op
de 20ste van de tweede volgende maand netto.
B.1.03
Bij ontvangst van de factuur van de 21ste tot de laatste dag van de maand betaalt BOGE op de 10de van de volgende maand met een prijskorting
van 3% of op de 30ste van de tweede volgende maand netto.
B.2.
Bij vervroegd aankomende waren uit leveringen van de contractuele partijen wordt de factuur op de met BOGE contractueel overeengekomen
levertermijn gevalideerd. De valutadatum geldt als ontvangstdatum van de factuur.
B.3.
Bij gebrekkige waren resp. prestatie of niet-contractuele deellevering van de contractuele partner wordt de factuur op de datum gevalideerd
waarop de gebreken verholpen zijn resp. wanneer de levering volledig is.
De valutadatum geldt als ontvangstdatum van de factuur.
B.4.
Onze contractuele partner moet in de wettelijke omvang en voor de wettelijke duur garantie en schadevergoeding verschaffen.
B.5.
De bevoegde rechtbank en de plaats van vervulling is Amsterdam. Uitsluitend het Nederlandse recht is geldig met uitsluiting van het UNkooprecht en andere eenheidsrechten.
C. Algemene uitvoeringsvoorwaarden
C.1. Orderbevestiging / minimale bestelwaarden
C.1.01
Voor de inhoud van het contract is de schriftelijke orderbevestiging van BOGE, eventueel in verbinding met de door BOGE opgestelde
beschrijving van de uit te voeren werken, doorslaggevend. Mondelinge afspraken in verband met contracten, die met medewerkers van BOGE
gedaan zijn, en die niet bevoegd zijn om BOGE te vertegenwoordigen, vereisen om geldig te zijn eveneens de schriftelijke bevestiging van BOGE.
C.1.02
Kwaliteitseigenschappen, die betrekking hebben op de producten en prestaties van BOGE, mogen alleen aan BOGE aangerekend worden
wanneer deze gegevens - van BOGE afkomstig zijn - of in uitdrukkelijke opdracht van BOGE gedaan worden – of door BOGE uitdrukkelijk
toegestaan zijn of – publieke verklaringen zijn en BOGE deze gegevens sinds vier weken kende of had moeten kennen en zich daarvan niet
gedistantieerd heeft.
BOGE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de afmetingen en technische specificaties te wijzigen, zonder de koper te moeten verwittigen en
zonder dat de geldigheid van de lopende offertes, bestellingen en contracten aangepast wordt.
De gegevens vermeld in de catalogi, prospecten, rondschrijven, afbeeldingen, prijslijsten, enz. betreffende gewicht, prestaties, verbruik, vermogen
enz. hebben een zuiver indicatief en benaderend karakter. Deze gegevens binden BOGE slechts indien uitdrukkelijk bepaald in de aanvaarding
van de bestelling. Een correctie van eigenschappen kan in elk geval op de website van BOGE op het adres www.boge.com/nl/ gebeuren.
C.1.03
Vermeldingen van eigenschappen, waarvoor BOGE verantwoordelijk is, en die meetbare waarden bevatten, moeten met een tolerantie van ± 3%
verstaan worden.
Een overschrijding van de tolerantie van ± 3% leidt niet automatisch tot de acceptatie van een gebrek.
C.1.04
a.] BOGE neemt, wegens de aanzienlijke bewerkingskosten voor elke bestelling, bestellingen alleen aan wanneer minimum bestelwaarden bereikt
worden.
b.] De minimum bestelwaarden bedragen 100,00 € exclusief BTW, echter in de online verkoop via het internet slechts 50,00 € exclusief BTW.
c.] De minimum bestelwaarden gelden niet voor brochures of marketingartikelen uit de BOGE-shop.
d.] Ook voor klanten, dus ondernemingen die de contractuele producten voor het industrieel eigen gebruik inzetten (geen herverkopers), gelden in
de BOGE-shop geen minimale bestelwaarden.
C.2. Blijvende rechten / copyright
C.2.01
De door BOGE gemaakte ontwerpen, modellen, opstellingsplannen, plannings- en andere tekeningen, tekstsjablonen etc. blijven het intellectuele
eigendom van BOGE, ook wanneer de klant voor het werk waardevergoeding verwezenlijkt heeft.
Het recht op gebruik van deze voorwerpen en van de daarin belichaamde intellectuele prestaties blijft uitsluitend voorbehouden aan BOGE.
C.2.02
BOGE heeft het recht eigen firma- en merktekens aan te brengen. Het is de klant verboden dergelijke door BOGE aangebrachte tekens te
verwijderen.
C.2.03
De klant is tegenover BOGE verantwoordelijk voor het feit dat de door hem overhandigde documenten, ontwerpen, plannen, teksten,
handelsmerken etc. rechtmatig mogen gebruikt worden.
C.2.04
Op de sturingsoftware en andere software, die met de installaties geleverd wordt, heeft BOGE het exclusieve auteursrecht.
Overgedragen wordt enkel en alleen het eenvoudige gebruiksrecht op de software en meer concreet zodanig dat de software uitsluitend gebruikt
mag worden om de contractueel vastgelegde installatie te bedrijven.
C.2.05
Elke reproductie en ander gebruik van de software is onwettelijk.

C.2.06
Het decompileren van de software is niet toegestaan. Indien de klant interface – informatie nodig heeft zal BOGE op aanvraag de interfaces van
de software bekend maken. Alleen wanneer BOGE niet binnen een redelijke termijn gevolg geeft aan deze vraag is het de klant toegelaten om
voor de interfaceanalyse de voor de analyse noodzakelijke softwaredelen te decompileren. Als redelijk geldt een termijn van twee weken.
C.3. Verzending / gevaren
C.3.01
De verzendingswijze blijft voorbehouden aan BOGE wanneer niet uitdrukkelijk een bepaalde verzendingswijze voorgeschreven is.
C.3.02
Verlaat de waar het bedrijf of het magazijn van BOGE dan aanvaart de besteller alle risico's. Een verzekering van de levering gebeurt alleen op
wens van de klant en op diens kosten.
C.3.03
De overgang van risico’s vindt plaats op het ogenblik van de levering. In geval van vervoer van de goederen gaat het risico op de klant over met
de overhandiging van de waar aan de transporteur, op het ogenblik waarop meegedeeld wordt dat de waar verzendingsklaar is of wanneer
meegedeeld wordt dat de waar klaar is op de overeengekomen levertermijn.
Indien de levering, ook van soortzaken, door de klant vertraagd wordt, gaan de risico’s over op de datum waarop de levering normaal diende
plaats te vinden.
C.4. Levertijd / termijnen bij reparaties en dergelijke
C.4.01
Eventueel overeengekomen leverperiodes gelden af fabriek, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd.
Dergelijke leverperiodes beginnen met het in de orderbevestiging voorziene tijdstip, echter ten vroegste wanneer de door de klant te verstrekken
documenten, vergunningen, afroepen en verzendingsadressen beschikbaar zijn, alle details van de bestelling afgehandeld zijn en de klant
overeengekomen aanbetalingen resp. waarborgen gedaan heeft.
Indien een levertijd overeengekomen is verlengt deze zich op redelijke wijze wanneer de klant achterstand opgelopen heeft met het verstrekken
van de door hem voor te leggen documenten, vergunningen, verzendingsadres - mededelingen, aanbetalingen resp. waarborgen.
Is een levertermijn overeengekomen dan verschuift deze zich op redelijke wijze wanneer de klant achterstand opgelopen heeft met het
verstrekken van de door hem voor te leggen documenten, vergunningen, verzendingsadres - mededelingen, aanbetalingen resp. waarborgen.
Een verlenging van levertermijnen of verlenging van levertijden vindt ook plaats wanneer de voorwaarden voor de door BOGE uit te voeren
prestaties, die door de klant zelf of door derden moeten uitgevoerd worden, niet tijdig vervuld zijn.
C.4.02
Indien de klant na de orderbevestiging veranderingen aan de bestelling wil aanbrengen dan begint de levertermijn pas met de bevestiging van de
verandering door BOGE. Een overeengekomen levertermijn verschuift zich dienovereenkomstig.
C.4.03
De levertermijn verlengt zich op redelijke wijze in geval van staking of andere sociale gebeurtenissen en in geval van overmacht of wanneer
onvoorziene hindernissen optreden die BOGE, ondanks de op basis van de omstandigheden van het geval redelijke zorg niet kan afwenden,
bijvoorbeeld een complete of gedeeltelijke uitval van onderaannemers, waarvoor BOGE niet verantwoordelijk kan gesteld worden.
C.4.04
In de gevallen waarin tijdens reparaties, garantiewerken, naleveringen en dergelijke geen beroep kan gedaan worden op standaard componenten,
omdat het contractueel bij de installatie in kwestie om een speciale fabricatie gaat of omdat speciale componenten ingebouwd werden, wordt de
tijd waarover BOGE recht heeft, verlengd met de tijd die bij tijdige bestelling voor de aankoop van dergelijke componenten nodig is.
C.4.05
Een aanspraak op schadevergoeding in plaats van verwezenlijking of op schadevergoeding wegens verzuim is in de gevallen van cijfer C.4.03
uitgesloten, wanneer BOGE de klant onmiddellijk geïnformeerd heeft over de hindernissen bij de uitvoering van zijn prestaties.
C.4.06
Dit geldt ook bij termijntransacties.
C.4.07
Een door BOGE te betalen schadevergoeding wegens laattijdigheid is beperkt tot de contracttypische voorzienbare schade, voor zover zij werd
veroorzaakt door nalatigheid.
C.5. Deelleveringen / meer- en minderhoeveelheden
C.5.01
BOGE heeft bij leveringen van soortzaken het recht tot 10% meer of minder te leveren, zonder dat dit als een inbreuk op haar plichten beschouwd
wordt. Ook deelleveringen zijn in een voor de klant redelijke omvang toegelaten.
C.5.02
Wanneer BOGE gebruikt maakt van het recht op deellevering of minderlevering of meerlevering, dan kunnen betalingen door de klant niet omwille
van deze reden ingehouden worden.
C.6. Prijzen
De prijzen gelden wanneer niets anders overeengekomen werd, af fabriek resp. af magazijn, verpakking niet inbegrepen.
C.6.02
Indien verpakking nodig is, verpakt BOGE volgens de bestaande wettelijke voorschriften en gaat te werk conform Hoofdstuk III van het
Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval van 4 november 2008.
C.6.03
De prijzen, en dat geldt ook voor kosten, zijn exclusief de op dat ogenblik geldende BTW.
C.6.04
Indien na orderbevestiging de kostenfactoren zich veranderen, in het bijzonder de prijzen voor grondstoffen en lonen en transportkosten, kan
BOGE een aanpassing van de prijzen uitvoeren indien tijdens de orderbevestiging en de levering een langere periode dan 4 maanden ligt.
C.6.05
De uurlonen, toeslagen, etc. door BOGE gelden voor elk normaal reis-, wacht- en werkuur op basis van de op dat ogenblik geldende weekwerktijd
volgens de bestaande CAO. Reisuren worden zonder overurentoeslagen berekend.
Verplaatsingstijden met motorvoertuigen gelden echter als normale werkuren met overurentoeslagen.
De verplaatsingsvergoeding (maaltijden en verblijf in het binnenland) berekent BOGE voor elke reis- en werkdag. Indien montagewerken of
andere klantendienstinterventies na een weekend verder gezet worden, dan moeten naar keuze van BOGE voor het weekend
verplaatsingsvergoeding of -kosten betaald worden, voor zover niets anders uitdrukkelijk overeengekomen is.
Toeslagen voor vakantiedagen en verplaatsingsvergoedingen worden ook op plaatselijke feestdagen berekend.
Reiskosten worden op de volgende wijze afgerekend:
-Vliegreizen: Economy-Class
-Treinreizen: 1ste klasse
-Regionaal verkeer: taxi en indien nodig bagagedrager
-Bedrijfseigen motorvoertuigen: vaste kilometervergoeding volgens onze op dat ogenblik geldende verrekeningstarieven.
C.6.06
Reisuren en verplaatsingsonkosten voor de terugreis kunnen pas na diens beëindiging op de werkcertificaten of uurbladen genoteerd worden.
C.6.07
De onder C.6.05 beschreven rekeningtarieven van BOGE zijn gebaseerd op de op dit ogenblik geldende loon-, salaris- en werktijdtarieven. Voor
het geval dat deze laatste veranderd worden, behoudt BOGE zich een verandering van de verrekeningstarieven voor. De geldende
verrekeningstarieven worden op wens naar de klant gestuurd.
C.6.08

Wanneer een montage, inbedrijfstelling, reparatie of andere prestatie vertraging oploopt omwille van redenen, die buiten de invloedsfeer van
BOGE liggen, dan moet de besteller alle daaruit resulterende kosten, in het bijzonder wachttijden en door de vertraging ontstane bijkomende
reiskosten en onkosten van de door BOGE ingezette medewerkers en door BOGE belaste onderaannemers dragen.
C.6.09
Het in cijfer C.6.08 genoemde rechtsgevolg treedt ook in wanneer de besteller verantwoordelijk is voor de redenen voor de vertraging.
C.7. Betalingsvoorwaarden
C.7.01
Voor aanbetalingen gelden de bepalingen van de wet inzake de omzetbelasting.
C.7.02
Indien niets anders overeengekomen is, moeten betalingen onmiddellijk gedaan worden.
C.7.03
Aan BOGE te betalen betalingen moeten uiterlijk 10 dagen na facturatiedatum betaald worden. Wanneer deze datum overschreden wordt, komt
de schuldenaar in betalingsverzuim.
C.7.04
Bij betalingsverzuim van de klant heeft BOGE de keuze tussen:
§1. De uitvoering van het contract verder te zetten en de betaling van de prijs te eisen. Elke factuur niet integraal betaald op haar vervaldatum
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten van 10 % boven op de basisrentevoet per jaar mee, tot volledige betaling.
Daarenboven wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met 20 %, met een minimum va 25 €, bij wijze van forfaitaire en onherleidbare
schadevergoeding.
Het bewijs en het geldend maken van een schade die deze limieten overstijgt, worden hierdoor niet aangetast.
§2. De verbreking van het contract van rechtswege vast te stellen. In geval van verbreking wegens niet-betaling, heeft BOGE recht op betaling
van vergoedingen en intresten gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs zoals bepaald in het contract en de prijs van de dag waarop de
verbreking van het contract is vastgesteld, of, desgevallend, uitgesproken door het gerecht. Deze vergoedingen en intresten worden verhoogd met
alle redelijke en effectieve kosten opgelopen ten gevolge van de niet-uitvoering, en met het bedrag van elk effectief geleden verlies en gederfde
winst die de koper had moeten voorzien als mogelijke gevolgen van de verbreking van het contract.
C.7.05
Plaats van uitvoering voor betalingen is de maatschappelijke zetel van BOGE Nederland.
C.7.06
De klant kan alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen verrekening eisen.
C.7.07
De klant heeft, behalve in gevallen van C.7.06, geen inhoudingsrecht, zonder afbreuk aan de toepassing van het gemene recht inzake de exceptio
non adimpleti contractus in wederkerige contracten en voor zoverre BOGE haar garantieplichten niet heeft nageleefd.
C.7.08
Wanneer BOGE cheques voor de betaling aanvaardt gebeurt dit alleen met het oog op de vervulling van de prestatie(s).
C.7.09
De betaling door wisselbrief is uitgesloten; wisselbrieven worden door BOGE niet als betaalmiddel aanvaard. Wanneer BOGE op basis van een
bijzondere overeenkomst wisselbrieven in ontvangst neemt, dan gebeurt dit alleen met het oog op de vervulling van de prestatie.
C.7.10
Bij wijze van uitzondering in ontvangst genomen wisselbrieven moeten verdisconteerbaar zijn. Verdisconteerkosten en andere kosten gaan ten
laste van de besteller en moeten op het ogenblik van de facturatie onmiddellijk zonder aftrek betaald worden.
C.7.11
In geval van bij uitzondering overeengekomen betaling door middel van wisselbrieven kan BOGE, zonder dat dit apart moet overeengekomen
worden, de onmiddellijke betaling van alle openstaande, ook nog niet opeisbare, voor de rest bezwaarvrije schuldvorderingen eisen, wanneer in
rekening gestelde verdisconteerkosten niet binnen 8 dagen betaald zijn, ontvangen wisselbrieven niet door onze bank verdisconteerd zijn,
verdisconteerde wisselbrieven terug belast worden of een wisselbrief niet geïnd wordt. Dit geldt ook wanneer een cheque van de klant niet geïnd
wordt of wanneer de klant een overeengekomen afbetalingentermijn niet nakomt.
C.7.12
Treedt bij de klant na het afsluiten van een contract – indien er na het afsluiten van het contract nog een wilsverklaring van de klant nodig is, na de
laatste op het afsluiten van het contract gerichte wilsverklaring van BOGE - een aanzienlijke verslechtering van zijn vermogen op, worden
bijvoorbeeld wisselbrieven en/of cheques geprotesteerd, dan kan BOGE voor alle nog uit te voeren prestaties en leveringen uit contracten uit
dezelfde wettelijke relatie
naar keuze van BOGE voorafbetaling of waarborg eisen. Geeft de klant geen gevolg aan deze eis dan kan BOGE van voornoemde contracten
afzien of, na het vastleggen van een termijn en zonder bijzonder bewijs, een schadevergoeding eisen t.b.v. 25 % van het niet uitgevoerde bedrag
van de bestelling, indien de klant geen geringere schade bewijst.
Alleen wanneer er, bij wijze van uitzondering, sprake is van ongewone hoge schade, kan BOGE een schadevergoeding eisen die dit forfaitair
percentage overstijgt.
C.8. Onderzoeks- en klachtenplicht
C.8.01
De leveringen van BOGE, ook tekeningen, uitvoeringsplannen, ontwerpvoorstellen etc., moeten door de klant bij overhandiging onmiddellijk op
hun bruikbaarheid en correctheid gecontroleerd worden.
C.8.02
Duidelijke gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk echter binnen 6 dagen na ontvangst op de plaats van bestemming, met de exacte vermelding
van de concrete klachten schriftelijk aan BOGE meegedeeld worden.
C.8.03
Bij rechtstreekse levering van de waar aan derden verlengt de klachtentermijn zich tot 14 dagen.
C.8.04
De klant moet ook verborgen gebreken onmiddellijk na detectie, uiterlijk echter binnen 30 dagen na ontvangst van de waar, schriftelijk reclameren.
C.8.05
Voor BOGE – verkooppartners die over schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten beschikken, gelden voor de modaliteiten van de mededeling
van gebreken aanvullend ook de voorwaarden voor verkooppartners van BOGE.
C.8.06
Wanneer de klant deze onder punt C.8.01 tot C.8.05 genoemde plichten niet naleeft dan zijn alle eventuele vrijwaringsvorderingen uitgesloten. Dit
geldt niet voor gevallen bij schade uit verwonding van leven, lichaam of gezondheid, die te wijten zijn aan een opzettelijke inbreuk of nalatigheid
van BOGE of van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersoneel van BOGE. Dit geldt evenmin wanneer andere schade te wijten is aan opzet
of aan grove nalatigheid.
C.9 Garantie
De hiernavolgende garantiebeperkingen gelden niet bij schade uit verwonding van leven, lichaam of gezondheid, die te wijten is aan een
opzettelijke inbreuk of nalatigheid van BOGE of van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersoneel van BOGE. Dit geldt evenmin wanneer
andere schade te wijten is aan opzet of aan grove nalatigheid van BOGE of van hulppersoneel.
C.9.01
De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf levering. Deze waarborg wordt toegestaan voor alle constructie- en grondstoffouten en dekt een
zo spoedig mogelijke vervanging van de stukken waarvan erkend werd dat ze defect zijn. Voor aan onze verplichtingen bijkomstige inbreuken of
onaanzienlijke gebreken is elke aansprakelijkheid en garantie uitgesloten. Voor het geval dat de klant recht op correctie heeft beslist BOGE of de
correctie door het verhelpen van het gebrek of door levering van een perfect werkende zaak gebeurt.
C.9.02

Werken aan door BOGE geleverde zaken of andere door BOGE gedane prestaties gelden alleen als werken voor het verhelpen van gebreken of
correctie,
• wanneer BOGE uitdrukkelijk bevestigd heeft dat de zaak gebreken vertoonde,
• of wanneer defecten bewezen zijn
• en indien deze bewezen defecten gerechtvaardigd zijn.
Zonder deze voorwaarden moeten dergelijke werken als speciale prestatie beschouwd worden.
Het werkloon en verplaatsingskosten blijven ten laste van de klant.
C.9.03
Ook voor de rest worden correcties of reserveleveringen door BOGE als speciale prestaties uitgevoerd wanneer zij niet uitdrukkelijk als erkenning
van een wettelijke plicht gebeuren.
C.9.04
Indien de garantieperiode belemmerd of onderbroken wordt door de door BOGE uitgevoerde werken of reserveleveringen, dan strekt dergelijke
belemmering of onderbreking zich alleen uit tot de door de reservelevering of correctie getroffen functionele eenheid uit.
C.9.05
Om als garantie verschuldigde correcties en reserveleveringen uit te voeren moet de besteller BOGE de noodzakelijke tijd en gelegenheid geven.
Alleen in dringende gevallen van gevaren van de bedrijfszekerheid en om onredelijk grote schade af te weren, waarbij BOGE onmiddellijk moet
gewaarschuwd worden, of wanneer BOGE met het verhelpen van een defect in verzuim is, heeft de besteller het recht het defect zelf of door
derden te laten verhelpen en van BOGE schadevergoeding voor de noodzakelijke kosten te eisen.
C.9.06
Indien een naar keuze uit te voeren correctie na een voor elk geval apart te beoordelen redelijk aantal pogingen niet tot het verhelpen van het
defect geleid heeft, heeft de klant recht van het contract af te zien. Redelijk zijn minstens drie correctiepogingen. Het aantal redelijke
correctiepogingen, na dewelke de klant recht heeft om uit het contract te stappen, heeft betrekking op de afgestemde functionele eenheid van het
voorwerp van het contract. Onafhankelijk van het feit of altijd dezelfde functionele eenheid van het contractvoorwerp getroffen is, heeft de klant
recht op ontbinding wanneer door het aantal defecten, van de klant niet meer redelijkerwijs geëist kan worden dat hij het contract naleeft.
C.9.07
Wanneer BOGE een correctie ondanks een bestaand correctierecht van de klant afgewezen heeft, heeft de klant recht om het contract
onmiddellijk te ontbinden.
C.9.08
Dat geldt ook wanneer BOGE een correctie, waarvoor BOGE gemachtigd werd, binnen een door de klant vast te leggen redelijke bijkomende
termijn niet heeft uitgevoerd.
C.9.09
De klant heeft alleen recht op vermindering van de prijs (korting) wanneer BOGE hiermee instemt.
C.9.10
Uitgesloten zijn alle verdergaande aanspraken van de klant.
C.9.11
De waarborg dekt enkel materieel dat geplaatst en aangesloten is overeenkomstig:
de gebruiksaanwijzingen die met elk apparaat meegeleverd worden
toepasselijke wetgeving of reglementering, van kracht op het ogenblik van de plaatsing of de beschadiging
de regels van de kunst voor de beschutting of de aansluiting van elektrische motoren, elektrische leidingen en andere.
Er wordt geen garantie verstrekt voor schade waarvoor BOGE niet verantwoordelijk is. Daarbij hoort bijvoorbeeld schade die ontstaan is door de
volgende redenen: ongeschikt of onvakkundig gebruik, foutieve montage of inbedrijfstelling door de besteller of door derden, natuurlijke slijtage,
foutieve of nalatige behandeling, ongeschikte bedrijfsmiddelen of vervangingsmaterialen, gebrekkige bouwwerken, ongeschikte bouwgrond,
chemische, elektromagnetische, elektrochemische of elektrische invloeden, voor zover dit niet de schuld is van BOGE.
De waarborg is evenmin toepasselijk op toestellen welke, zelfs gedeeltelijk, gereviseerd, getransformeerd, hersteld of uit elkaar genomen werden
door personen die niet tot onze diensten behoren.
C.9.12
BOGE aanvaardt geen garantie voor door de klant ter beschikking gestelde componenten.
Voor de bruikbaarheid en de eigenschappen van dergelijke componenten is uitsluitend de klant verantwoordelijk, voor zover niet uitdrukkelijk iets
anders overeengekomen werd.
C.9.13
De niet-naleving van de bedrijfs- en onderhoudshandleiding door de klant leidt, indien dit oorzaak voor schade is, tot een vrijstelling van
aansprakelijkheid en garantie van BOGE.
C.9.14
Indien de bedrijfs- en onderhoudshandleiding door de klant niet wordt nageleefd wordt vermoed dat een ontstane fout daaraan te wijten is. De
klant draagt in dit geval de weergave- en bewijslast van het tegendeel.
C.9.15
Voor het geval dat door BOGE geleverde installaties buiten de plaats van de hoofdvestiging van de klant opgesteld en bedreven worden, hoewel
het betreffende contract met een in België gelegen vestiging of centrale van de klant afgesloten werd, moet de klant de meerkosten dragen die
ontstaan door het feit dat eventueel door BOGE te dragen garantiekosten, transportkosten, reiskosten en andere kosten ontstaan die de grenzen
van België overschrijden.
C.9.16
De aandacht van de koper wordt met nadruk gevestigd op de risico’s die hij loopt door het gebruik van elektromagnetisch materieel. BOGE levert
materieel dat inzake veiligheid overeenstemt met de bestaande wettelijke voorschriften op het ogenblik van de levering. De ketels onder druk zijn
hydraulisch getest door een bevoegd organisme.
BOGE wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze conformiteit met de wettelijke voorschriften niet meer behouden zou zijn hetzij door
wetgeving die verschenen is na datum van aflevering, hetzij door een aan de zaak aangebrachte wijziging of verkeerde ingebruikname, hetzij door
beschadiging van de zaak.
C.9.17
Overeenkomstig artikel 10 § 2 Wet Productaansprakelijkheid van 25 februari 1991, wordt de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade aan
personen die veroorzaakt wordt door een gebrek in de zaak opgeheven wanneer de schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het
product als door de schuld van het slachtoffer of van de persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
C.9.18
Voor BOGE – verkooppartners die over schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten beschikken, gelden met het oog op de garantie aanvullend
de condities voor BOGE verkooppartners.
C.10. Schadevergoeding
De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden niet voor schade uit verwonding van het leven, lichaam of gezondheid
en niet voor schade die BOGE, een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersoneel opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt heeft.
C.10.01
Indien BOGE in andere gevallen verplicht is om schadevergoeding te betalen, dan is de aansprakelijkheid van BOGE beperkt, overeenkomstig de
hiernavolgende bepalingen, tot de rechtstreekse schade aan het geleverde materieel zelf.
C.10.02
Een aansprakelijkheid voor opeenvolgende schade volgend uit inbreuken op de verplichtingen is uitgesloten, ook in het kader van een
correctieplicht.
C.10.03
Dat geldt ook voor schade volgend uit een ongeoorloofde handeling.
C.10.04
Als aanvulling op de hierboven vermelde bepalingen is BOGE aansprakelijk voor schade die de aan het geleverde voorwerp zelf ontstane schade
overschrijdt, en dit zowel in geval van opzet en grove nalatigheid als in het kader van de wet inzake de productaansprakelijkheid als wanneer

uitdrukkelijk beloofde eigenschappen ontbreken wanneer het juist deze belofte geweest is die de besteller tegen schade, die niet aan het
geleverde voorwerp zelf ontstaan is, beschermt.
C.10.05
BOGE aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor contracttypische, normaliter voorzienbare schade, behalve indien er sprake is van opzet of grove
nalatigheid.
C.11. Bestellingen op afroep
C.11.01
Worden bestellingen op afroep niet binnen 4 weken na afloop van de overeengekomen afroeptermijn afgeroepen dan heeft BOGE het recht
betaling te eisen.
C.11.02
Dit geldt ook voor bestellingen op afroep zonder speciaal overeengekomen afroeptermijn wanneer sinds ontvangst van de mededeling van BOGE
over het feit dat de waar klaar is om verzonden te worden 4 maanden zonder afroep verstreken zijn.
C.12. Opslag / afnamevertraging
C.12.01
Indien bij wijze van uitzondering een in tijd beperkte opslag van afgewerkte waren bij BOGE uitdrukkelijk overeengekomen wordt resp. wegens
afnamevertraging een opslag nodig wordt, aanvaardt BOGE geen aansprakelijkheid voor schade die ondanks de naleving van een redelijke
zorgvuldigheid ontstaat.
C.12.02
BOGE is evenmin verplicht opgeslagen waren te verzekeren.
C.12.03
Bij afnamevertraging heeft BOGE het recht de waar voor gevaar en rekening van de klant bij een industrieel opslagbedrijf op te slaan.
C.12.04
Bij opslag bij BOGE kan BOGE per maand 0,5% van het factuurbedrag, minstens echter € 30,-- en nog eens € 25,-- vanaf elke tweede volle
kubieke meter waar maandelijks berekenen.
C.12.05
De twee voorgaande cijfers gelden ook voor het geval dat de verzending op wens van de besteller meer dan 2 weken langer dan de meegedeelde
verzendingsdatum vertraagd wordt.
C.12.06
Neemt de klant ondanks de vastgelegde termijn de waar niet af dan heeft BOGE, onafhankelijk van het bewijs van de daadwerkelijke schade, het
recht 25% van de overeengekomen prijs als forfaitaire vergoeding te eisen, indien de klant geen geringe schade kan bewijzen.
C.13. Eigendomsvoorbehoud
C.13.01
Alle leveringen van BOGE vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud.
C.13.02
Dit voorbehoud plus de hieronder vermelde uitbreiding geldt tot de betaling van alle vorderingen uit de contractuele relatie met de klant tot de
volledige vrijstelling van eventuele verbintenissen, die BOGE in het belang van de klant is aangegaan en die in verband staan met de levering.
C.13.03
Een verpanding van de geleverde voorwerpen is niet toegelaten.
C.13.04
BOGE heeft het recht haar onder voorbehoud staande waar terug te vorderen in geval van een belangrijke reden, in het bijzonder bij
betalingsverzuim, tegen aanrekening van de opbrengst van de verkoop van deze waar op de verplichtingen van de klant. Deze terugvordering
betekent niet dat het contract ontbonden wordt.
C.13.05
Wanneer en indien de teruggenomen goederen door BOGE op een andere wijze in de normale zaken als nieuw kan verkocht worden, is de klant
zonder bijkomend bewijs 10% van de facturatiewaarde van de waar schuldig in hoofde van terugneemkosten. Is een verkoop als nieuw in het
normale zakenverkeer niet mogelijk dan is de klant zonder bijkomend bewijs nog eens 30% van de facturatiewaarde van de waren schuldig in
hoofde van waardederving. De klant heeft telkens het recht een lager procent te bewijzen.
C.13.06
BOGE behoudt zich het recht voor andere, verdergaande schadeclaims te eisen.
C.13.07
De be- en verwerking van de door BOGE geleverde waar gebeurt steeds in opdracht van BOGE, zodat de waar in elke be- en verwerkingsstaat
als afgewerkte waar eigendom van BOGE blijft. Wanneer de onder eigendomsvoorbehoud staande waar met andere geleverde voorwerpen
verwerkt wordt, verwerft BOGE minstens de mede-eigendom van de nieuwe zaak ten belope van de facturatiewaarde van de waar van BOGE tot
de facturatiewaarde van de andere verwerkte voorwerpen.
C.13.08
De klant draagt op voorhand alle vorderingen uit de doorverkoop, verwerking, inbouw en ander gebruik van onze waar aan BOGE over. Indien in
de door de besteller verkochte, verwerkte of ingebouwde producten voorwerpen vervat zijn die geen eigendom van de besteller zijn en waarvoor
andere leveranciers eveneens genieten van een eigendomsvoorbehoud met verkoopclausule en voortijdige overdracht, dan vindt de overdracht
plaats ten belope van de omvang van het mede-eigendomsaandeel van BOGE, dat overeenstemt met de fractie van de vordering, zoniet tot
beloop van het geheel.
C.13.09
De inningsvolmacht die, ondanks de afstand, bij de besteller blijft, vervalt door een op elk ogenblik toegelaten herroeping.
C.13.10
Indien de waarde van de waarborgen waarop BOGE recht heeft de vordering van BOGE tegen de besteller met meer dan 50 % overschrijdt bij
warenlevering, bij andere prestaties 20 %, dan is BOGE op vraag van de klant verplicht in overeenstemmende omvang waarborgen, naar keuze
van BOGE, vrij te geven.
C.14. Plaats van realisatie en vervulling
C.14.01
Plaats van realisatie en vervulling voor de door BOGE uit te voeren prestaties is altijd het bedrijf van BOGE.
C.14.02
Plaats van vervulling voor leveringen is het bedrijf of het magazijn van BOGE, ook en vooral wanneer BOGE het transport zelf uitvoert.
C.15. Definities
C.15.01
Alle titels in de algemene voorwaarden van BOGE dienen enkel en alleen voor een betere leesbaarheid en hebben geen invloed op de betekenis
en de inhoud van de regelingen.
C.15.02
Als schriftelijke wils- en wetensverklaringen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van BOGE moeten ook dergelijke verklaringen
beschouwd worden die in tekstvorm (dus bijvoorbeeld per telefax of e-mail) doorgestuurd worden.
C.15.03
Levertermijnen omschrijven een tijdstip, hetzij een bepaalde dag, hetzij een kalenderweek o.d., waarop de levering moet plaatsvinden.
Leveringsperioden omschrijven de periode binnen dewelke een levering moet gebeuren.
Leveringstijd is het overkoepelende begrip voor leveringstermijnen en leveringsperioden.
C.16 Speciale voorwaarden
Als aanvulling op de hierboven vermelde algemene voorwaarden gelden, voor zover van toepassing,

voor consignatieleveringen, voor montagewerken, voor reparatiewerken, voor inspectiecontracten, voor onderhoudscontracten, voor full-service
contracten, voor try and buy contracten, voor perslucht-contracting, voor persluchtlevering aan een forfaitaire prijs, voor interventiecontracten in
geval van schade en voor relaties met contractuele partijen de specifiek daarvoor opgestelde speciale voorwaarden van BOGE. Op aanvraag
worden die toegezonden.
Rechten op gegevens De klant erkent dat bepaalde bedrijfsgegevens door BOGE worden gegenereerd in verband met het gebruik van een
product. Bedrijfsgegevens zijn alle gegevens en informatie die door de producten worden gegenereerd en geproduceerd. BOGE heeft toegang tot
de bedrijfsgegevens via het monitoringsysteem "Connect". In de eerste plaats zijn dit alleen technische gegevens die BOGE nodig heeft om een
probleemloze werking en bewaking van de functionaliteit van het product te garanderen, evenals in het geval van problemen voor een snelle en
duurzame probleemoplossing en kwaliteitsborging en verbetering van het product. De klant kan de functies van Connect ook zelf gebruiken voor
zover hij deze bij de aankoop van het product of later bij BOGE bestelt. Voor het gebruik van de door Connect mogelijk gemaakte functionaliteiten
wordt maandelijks een gebruiksvergoeding in rekening gebracht. Het achteraf uitrusten van een product van BOGE met Connect kan in principe
ook plaatsvinden tegen betaling van een verhoogd insteltarief. BOGE heeft het recht om ook dergelijke producten uit te rusten met Connect
waarvoor de klant besluit de functionaliteiten niet te gebruiken, met name om de kosten die gepaard gaan met een technische aanpassing van het
product laag te houden. De bedrijfsgegevens worden door het betreffende product automatisch aan BOGE doorgegeven, zonder dat dit voor de
klant kosten of extra inspanningen oplevert. BOGE is in de relatie met de klant uitsluitend gerechtigd om de bedrijfsgegevens met inachtneming
van de wetgeving inzake gegevensbescherming of andere dwingende wettelijke bepalingen naar eigen goeddunken en onbeperkt in tijd, ruimte en
inhoud te gebruiken, in het bijzonder om deze te verwerken en te bewerken in elke vorm te geven, te vermenigvuldigen, te gebruiken en aan
derden voor deze doeleinden over te dragen en de bijbehorende gebruiksrechten aan derden over te dragen. De klant erkent voorts dat, voor
zover het persoonsgegevens betreft, deze door BOGE in geanonimiseerde vorm voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt. In deze
vorm kunnen met name gegevens ook aan derden worden doorgegeven en in statistieken worden opgenomen.

