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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle bestellingen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden van PTS (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PTS Machining, waarvan de maatschappelijke zetel is
gevestigd te 4141 Sprimont, rue de la Légende, 16a, KBO 0436.493.961), met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klanten. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van PTS, zal er
geen enkele afwijking aan onderhavige algemene voorwaarden worden aangenomen. Indien een
beding voorzien in huidige algemene voorwaarden niet wordt toegepast, kan hieruit niet worden
afgeleid dat PTS verzaakt om hierop beroep te doen.

2. De offertes van PTS wordt overgemaakt exclusief BTW, zonder inpak- en vervoerskosten. Zij
hebben een geldingsduur van 15 kalenderdagen, vanaf de dag van de uitgifte van het aanbod. Na
deze datum behoudt PTS zich het recht haar prijs aan te passen aan o.m. de wijziging van de prijzen
van energie, van de grondstoffen en andere bestanddelen van de kostprijs.

3. Het gewicht, de afmetingen, de capaciteiten, de prijs, het rendement en andere gegevens die in de
catalogussen, gidsen, omzendbrieven, advertenties, gravures en prijslijsten worden aangegeven, zijn
ter informatie. Deze gegevens hebben slechts een bindend karakter indien het contract er
uitdrukkelijk naar verwijst.

4. De plannen en technische documenten die de gehele of gedeeltelijke productie van het materieel
mogelijk maken, en die voorafgaandelijk aan of na de ondertekening van het contract aan de klant
worden overgemaakt, blijven de exclusieve eigendom van PTS. Zonder toelating van deze laatste
mogen zij niet door de klant worden gebruikt, noch gekopieerd, noch gereproduceerd, noch
overgemaakt, noch aan derden worden gecommuniceerd. Deze plannen en documenten zijn slechts
eigendom van de klant voor zover een uitdrukkelijke clausule het voorziet of indien zij deel
uitmaken van een contract van voorafgaandelijke studie, afzonderlijk van de
uitvoeringsovereenkomst, die de eigendom niet aan PTS voorbehoudt. De plannen en technische
documenten die de gehele of gedeeltelijke productie van het materieel mogelijk maken, en die
voorafgaandelijk aan of na de ondertekening van het contract door de klant aan PTS werden
overgemaakt, blijven de exclusieve eigendom van de klant. Zonder toelating van deze laatste mogen
zij niet door PTS worden gebruikt, noch gekopieerd, noch gereproduceerd, noch overgemaakt, noch
aan derden worden gecommuniceerd.

5. Een aanbod van PTS is niet bindend. De overeenkomst wordt slechts rechtsgeldig na schriftelijke
aanvaarding door PTS van de bestelling van de klant. De zaken beheerd door aangestelden, agenten
of het personeel van PTS, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging vanwege een orgaan van
PTS, rechtstreeks gericht aan de klant.

6. Iedere annulering van een bestelling van een klant moet schriftelijk gebeuren. Dergelijke annulering
zal slechts geldig zijn indien zij schriftelijk door PTS wordt aanvaard. Indien het materiaal nog niet
werd gefabriceerd, zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 40% van het bedrag
van de bestelling.

7. Ieder wijziging van de bestelling die na de aanvaarding van de bestelling plaatsvindt, moet
schriftelijk aan PTS worden overgemaakt. Indien zij dit aanvaardt, behoudt PTS zich het recht haar
aanbod in functie daarvan aan te passen.

8. Behoudens andersluidende overeenkomst, zal de overeenkomst de definitieve prijs tussen partijen
vermelden, met inbegrip van de kosten voor assemblage, transport, opslag, verzekering en andere
kosten verbonden aan de levering, alsook de taksen.
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9. De leveringstermijn houdt geen enkele garantie van PTS in. Een eventuele vertraging brengt
geenszins de betaling een schadevergoeding met zich mee en kan de ontbinding van de
overeenkomst niet tot gevolg hebben. Indien de klant de koopwaar niet in ontvangst neemt op het
ogenblik dat zij door PTS ter beschikking wordt gesteld, voorziet deze laatste op de levering van de
koopwaar aan het magazijn van de klant, op risico voor en onder verantwoordelijkheid van de klant.
In ditzelfde geval heeft PTS tevens het recht, per gewone brief en zonder de gerechtelijke ontbinding
te vragen, om zich te bevrijden van iedere verplichting uit hoofde van de overeenkomst en een
schadevergoeding van de klant te vorderen wegens niet-uitvoering van de overeenkomst.

10. De klant is gerechtigd de kwaliteit van de gebruikte materialen en van de gedeelten van het
materiaal, zowel tijdens de bouw als na de afwerking ervan, door gemandateerde vertegenwoordigers
te laten controleren en nakijken. Deze controles en nazicht zullen plaatsvinden op de plaats van de
productie, tijdens de normale werkuren, en na overeenstemming met PTS over de dag en het uur van
de controle. De kosten van dit onderzoek, met inbegrip van deze die het gevolg zijn van de
tussenkomst een controleorganisme of testinstantie, zijn ten laste van de klant. Indien deze controles
of nazichten tot gevolg hebben dat de klant van oordeel is dat bepaalde materialen of bepaalde
gedeelten van het materiaal gebrekkig of niet conform aan de overeenkomst zouden zijn, moet de
klant zijn vaststellingen schriftelijk en gemotiveerd binnen de 8 dagen na vaststelling aan PTS
overmaken. PTS verbindt zich ertoe de gemotiveerde bemerkingen die conform aan de
overeenkomst zijn, na te leven.

11. PTS blijft eigenaar van de geleverde en eventueel samengestelde producten tot de integrale betaling
van het bedrag in hoofdsom, intresten en daarbij horende taksen. In geval van niet-betaling zal PTS
onmiddellijk de overeenkomst mogen ontbinden, door gewone schriftelijke notificatie, acht dagen na
een ingebrekestelling waarop geen passend gevolg werd gegeven, en dit onder voorbehoud van het
recht de terugbetaling te vragen van de gemaakte kosten en vergoeding te vragen voor de opgelopen
schade. In dit geval heeft PTS het recht om het materiaal terug te nemen zonder tussenkomst van de
rechtbanken en waar het geleverde materiaal zich ook moge bevinden.

12. De overdracht van de risico’s ten laste van de klant vindt echter plaats vanaf het ogenblik waarop de
producten de opslagruimten van PTS hebben verlaten. PTS vestigt speciaal de aandacht van de klant
op de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die hij moet nemen voor het transport van
precisiemateriaal. Zelfs indien PTS zorgt voor de levering van de producten of het materiaal, worden
deze laatsten geacht verkocht te zijn “in de fabriek”, en op risico van de klant te worden vervoerd.

13. PTS bevestigt dat het materiaal zal worden gerealiseerd, opgebouwd, samengesteld en eventueel
geleverd conform de overeenkomst. De zichtbare gebreken zullen worden beschouwd als zijnde
aanvaard bij gebreke aan klachtmelding, per aangetekende brief binnen de acht dagen na levering.
De verborgen gebreken zullen eveneens ter kennis van PTS moeten worden gebracht binnen een
termijn van acht dagen na de ontdekking ervan en uiterlijk zes maanden na levering. Na deze termijn
zullen de gebreken beschouwd worden als zijnde aanvaard door de klant. Het neerleggen van een
reclamatie heeft geen gevolgd op de betalingsverplichting van de klant. Geen enkel materiaal of
product mag zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van PTS worden
teruggezonden.

14. De waarborg van PTS is beperkt tot deze van de fabrikant van het product of het materiaal. Voor
stukken die in een atelier werden opgebouwd, is de waarborg van PTS beperkt tot de noodzakelijke
correcties die PTS zo spoedig mogelijk en op haar kosten zal moeten doen. De waarborg is in ieder
geval beperkt tot de vervanging of herstelling van het defect stuk, waarvan het gebrek geldig werd
bewezen en dateert van vóór de levering en niet te wijten is aan een geval van overmacht, de fout
van een derde of van een verkeerd gebruik. Geen enkel andere kost of schadevergoeding van eender
welke aard (met inbegrip van, maar op niet exhaustieve wijze, verlies van rentabiliteit, schade aan
personen of aan goederen verschillend van de overeenkomst) kan aan PTS worden gevraagd. PTS is
de enige die een wijziging mag aanbrengen aan het verkocht product (bij schending van deze regel
zal de klant de waarborg van PTS verliezen). De klant neemt de kost en de risico’s van het transport
van de gebrekkige stukken op zijn rekening, die eigendom worden van PTS. De waarborg is
eveneens niet van toepassing wanneer het gebrek afkomstig is van materialen of een conceptie
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afkomstig van de klant. De klant vrijwaart PTS van ieder vordering of eis van derden tegen PTS
voor vergoeding van schade die zij zouden hebben geleden. In geval van fabricatie volgens de
plannen opgesteld door de klant, zal de verantwoordelijkheid van PTS in ieder geval beperkt zijn tot
de uitvoering van de producten volgens de strikte indicaties van deze plannen.

15. De klant wordt geacht kennis te hebben van de karakteristieken van de goederen die hij aankoopt en
de voorzorgsmaatregelen die zij vergen, alsook van de wettelijke voorschriften voor hun transport,
opslag, manipulatie en hun gebruik. PTS is niet verantwoordelijk voor eventuele
onverenigbaarheden van het geleverde materiaal, noch van eventuele tegenstrijdigheden van de
gebruiksaanwijzingen. PTS is niet gehouden tot vergoeding t.a.v. de klant of derden voor de
gevolgen, o.a. van een onhandig gebruik, van brutale manipulatie, van gewone slijtage. PTS is niet
verantwoordelijk voor de schade dat de geleverde producten zouden veroorzaken aan gelijk ook wie
vanaf het vertrek uit de opslagruimtes van PTS.

16. Behoudens andersluidend beding op de facturen zijn de facturen van PTS betaalbaar uiterlijk binnen
een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Het bedrag van elk factuur dat niet integraal op de
vervaldag zou zijn betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van
75,00 €. Het aldus vermeerderd bedrag zal van rechtswege intresten opleveren, zonder
ingebrekestelling, aan een intrestvoet van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal als een
volledige maand worden beschouwd. De voorschotten betaald door de klant zullen worden
afgerekend op de eindfactuur en zijn niet te beschouwen als een waarborgsom waarvan de vrijwillige
afstand het recht verleend zich te ontheffen van de gevolgen van de overeenkomst. Indien de klant
laattijdig is in zijn betalingen, kan PTS zijn eigen verbintenissen jegens de klant opschorten tot
betaling van alle achterstallen, behalve indien de achterstand te wijten is aan een feit of vergetelheid
van PTS.

17. Indien tijdens de overeenkomst en tot de betaling van de integrale prijs blijkt dat het krediet van de
klant in vraag wordt gesteld, o.a. in volgende gevallen : aanvraag tot verlenging van de vervaldag
van het endossement, aanvraag tot vrijwillige of gerechtelijk akkoord, beslag van een gedeelte of alle
goederen van de klant op initiatief van een schuldenaar, betalingsachterstallen van de RSZ-bijdragen,
enz…, dan behoudt PTS zich het recht om, zelfs na een gedeeltelijke levering van een bestelling, van
de klant financiële garanties voor de goede uitvoering van de wederzijdse verbintenissen op te eisen.
De weigering om hierop in te gaan, verleent het recht aan PTS om een gedeelte of de totaliteit van de
bestelling te annuleren, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

18. Worden beschouwd als bevrijdingsgronden indien zij na het sluiten van de overeenkomst ontstaan en
de uitvoering ervan verhinderen: arbeidsgeschillen en ieder andere omstandigheid zoals brand,
mobilisatie, opeising, embargo, verbod van overdracht van valuta, opstand, gebrek aan
transportmiddelen, gebrek aan bevoorrading, gebrekkige levering van een leverancier, restrictie van
jobs en energie wanneer de omstandigheden vreemd zijn aan de wil der partijen. De partij die
bovenvermelde omstandigheden inroept, moet de andere partij onverwijld op de hoogte brengen van
hun tussenkomst en hun kans. Deze omstandigheden verantwoorden een verlenging van de termijnen
waarbinnen PTS haar verbintenissen moest uitvoeren. Indien de uitvoering van de overeenkomst
door deze omstandigheden binnen een redelijke termijn echter onmogelijk wordt, heeft elke partij
het recht zich te bevrijden van de overeenkomst door gewone notificatie. De verdeling van de reeds
gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst zal minnelijk door de partijen worden
geregeld, of, bij gebreke aan akkoord, door het gerecht.

19. Een eventuele nietigheid van een van de bedingen van onderhavige algemene voorwaarden, heeft
geen invloed op de geldigheid van de andere bedingen.

20. Het Belgisch recht is van toepassing op ieder geschil betreffende de vorming, de geldigheid, de
interpretatie en de uitvoering van huidige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende
overeenkomsten, en deze geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement LUIK


