ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUCTOR
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
1.
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• "Luctor": Afhankelijk van de nationale vennootschap van de LUCTOR-groep van wie een Aanbod
uitgaat, met wie een Overeenkomst is gesloten, die goederen en/of diensten levert, en/of die
facturen en/of debetnota’s uitzendt:
o LUCTOR BELTING BELGIË NV, met zetel te 9051 SINT-DENIJS WESTREM (België),
Prins Octaaf Soudanstraat 22 en met ondernemingsnummer 0430.605.071;
• "Klant'': elke partij aan wie door Luctor een Aanbod is geadresseerd, waarmee Luctor een
Overeenkomst heeft gesloten, in wiens opdracht en voor wiens rekening Luctor goederen levert
en/of diensten verstrekt, en/of aan wie Luctor facturen en/of debetnota’s richt;
• “Aanbod”: een door Luctor aan de Klant gericht aanbod, offerte en/of andere uitnodiging tot het
aangaan van een Overeenkomst;
• “Overeenkomst”: alle (aanneming van werk en koop-verkoop)overeenkomsten tussen Luctor en de
Klant, bijvoorbeeld uit hoofde van een aanvaarde opdracht of order, ongeacht of daaraan een
Aanbod is voorafgegaan.
• “Werkuren”: de tijdvakken tussen 8u en 12u en 13u tot 17u tijdens alle dagen van de week,
behoudens zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen volgens het land van de Luctorvennootschap die een Aanbod doet, die een Overeenkomst sluit, die diensten verstrekt en/of
goederen levert uit hoofde van welke titel ook, en/of die facturen en/of debetnota’s zendt.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten, op
de verstrekking van diensten en/of de levering van goederen door Luctor uit hoofde van welke titel ook,
alsook op alle facturen en/of debetnota’s van Luctor. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet
van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien schriftelijk overeengekomen is dat de
algemene voorwaarden van de Klant van toepassing zijn, prevaleren de algemene voorwaarden van
Luctor voor zover sprake zou zijn van tegenstrijdigheden.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
Artikel 2.
1.
Aanbiedingen worden door Luctor immer geheel vrijblijvend gedaan. Vrijblijvend zijn eveneens de
genoemde aantallen, formaten, gewichten, tarieven en andere gegevens in prospecti, prijslijsten,
brochures en andere communicatie van Luctor. Luctor kan steeds haar Aanbod herroepen ook al bevat
haar Aanbod een termijn voor aanvaarding.

2.
Elk Aanbod en elke Overeenkomst zijn gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden en
gedurende de Werkuren, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
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3.
Opdrachten en orders kunnen door de Klant aan Luctor mondeling, telefonisch, per e-mail of schriftelijk
worden verstrekt.
4.
Overeenkomsten worden geacht onherroepelijk te zijn aangegaan door de Klant indien niet binnen acht
uur na ontvangst van een door Luctor verzonden opdracht- of orderbevestiging daartegen door de Klant
schriftelijk bezwaar is gemaakt. Eventuele onjuistheden in de opdracht- of orderbevestiging dienen
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Luctor binnen acht uur na ontvangst van die bevestiging.
De Overeenkomst geldt tevens als tot stand gekomen indien Luctor met de uitvoering daarvan is
begonnen.
5.
Gedurende een termijn van acht dagen na het sluiten van een Overeenkomst heeft Luctor het recht de
Overeenkomst te annuleren, zonder enige vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.
6.
Luctor is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de gehele of gedeeltelijke
weigering van een opdracht of order.
7.
Het Aanbod en de Overeenkomst omvatten enkel hetgeen Luctor kon voorzien bij het opmaken van de
Aanbod en Overeenkomst. Luctor neemt het eventueel verrichte meerwerk afzonderlijk op in een door
haar opgestelde factuur aan de Klant, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend
is. Onder “meerwerk” wordt verstaan: al hetgeen door Luctor tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd boven hetgeen in de Overeenkomst uitdrukkelijk is
vastgelegd. Luctor is bevoegd ook zonder Overeenkomst m.b.t. het meerwerk en/of zonder dat de prijs
van het meerwerk vooraf is overeengekomen, het door haar verrichte meerwerk in rekening te brengen.
8.
De uitvoering van de Overeenkomst door derden bindt Luctor louter en beperkt tot de instructies die zij
schriftelijk aan dergelijke derden gaf.
9.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Luctor binden Luctor slechts
nadat en voor zover zij door vertegenwoordigingsbevoegde personen van Luctor schriftelijk zijn
bevestigd.

PRIJS
Artikel 3.
1.
Tenzij bij schriftelijke uitdrukkelijke afwijking daarvan, zijn alle prijzen van Luctor steeds exclusief
belastingen, kosten van arbeidsloon, reis- en schafttijd, verblijf, huur van buitengewoon gereedschap of
ander materiaal, verzekering, andere buitengewone (on)kosten en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, kosten van bijzondere werkomstandigheden, dewelke steeds integraal ten laste van
de Klant zijn en zullen worden doorbelast aan de Klant. De kosten die voortvloeien uit de in artikel 4
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genoemde diensten worden evenmin opgenomen in de prijs, en zijn steeds integraal ten laste van de
Klant en zullen worden doorbelast aan de Klant.
2.
Indien één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Luctor gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.
Indien Luctor heeft toegestemd de te leveren goederen te monteren en/of bedrijfsvaardig op te leveren,
is de prijs van de goederen exclusief de kostprijs van de daarmee gepaard gaande diensten die
eveneens voor rekening van de klant zijn en aan de Klant zullen worden doorbelast. Bijkomende
diensten worden gefactureerd aan de op het moment van de levering daarvoor geldende tarieven. Deze
tarieven zijn beschikbaar ter inzage bij Luctor. Lid 1 van dit artikel is hierop van toepassing.
4.
Alle door Luctor gemaakte kosten wegens Overmacht, onwerkbaar weer of andere niet aan Luctor
toerekenbare omstandigheden (inclusief het niet-naleven door de Klant van zijn plicht om de
noodzakelijke inrichtingen en voorzieningen ter voorbereiding te treffen) komen voor rekening van de
Klant en zullen aan de Klant worden doorbelast.

WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN
Artikel 4.
1.
Luctor is niet tot meer gehouden dan tot datgene dat is bepaald in de Overeenkomst.
2.
Op verzoek van de Klant zal Luctor de te leveren goederen in het bedrijf van de Klant monteren en/of
bedrijfsvaardig opstellen. Deze en overige bijkomende diensten worden door Luctor verricht tegen van
toepassing zijnde tarieven. Alle goederen betrokken bij de montage, opstelling, reparatie of overige
geleverde diensten blijven voor risico van de Klant.
3.
De Klant is verplicht alle voorbereidende inrichtingen en voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de
aflevering, montage en/of bedrijfsvaardige opstelling van de goederen (o.m. steigers) en/of voor de
juiste werking van de goederen in gemonteerde staat, te treffen voor haar rekening en haar risico.
4.
De inrichtingen en voorzieningen die de Klant verplicht voor eigen rekening en risico onder lid 3 ter
voorbereiding treft, zijn (niet-limitatief):
• Ervoor zorgen dat het personeel van Luctor de werkzaamheden kan aanvangen en uitvoeren
op het moment dat het op de overeengekomen plaats van aflevering (en indien voorafgaand
schriftelijk en uitdrukkelijk verzocht tot opstelling) is aangekomen;
• De Klant moet het Luctor vergemakkelijken om de werkzaamheden te verrichten gedurende de
Werkuren en, indien hierom uitdrukkelijk en tijdig verzocht door Luctor, buiten de Werkuren;
• De aanwezigheid van geschikte behuizing en de door de toepasselijke wetgeving vereiste
voorzieningen voorafgaand aan het toekomen van het personeel van Luctor op de
overeengekomen plaats van aflevering;
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•
•
•
•
•
•

Het voorzien dat alle toegangswegen tot de plaats van aflevering, montage, opstelling en/of
dienstverlening geschikt zijn voor de door Luctor gebruikte voertuigen;
De plaats van aflevering, montage, opstelling en/of dienstverlening dient geschikt te zijn voor
opslag, vervanging, montage en/of reparatie;
De aanwezigheid van afsluitbare opslagplaatsen voor het benodigd materiaal, gereedschap en
andere goederen;
Het tijdig en kosteloos ter beschikking stellen van haar hulpwerklieden, hulpwerktuigen, en hulpen ander bedrijfsmateriaal;
Het nemen en handhaven van alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere wettelijk
vereiste voorzorgsmaatregelen;
De aanwezigheid van de reeds door Luctor geleverde en/of de overige benodigde goederen bij
aanvang van de montage of opstelling op de overeengekomen plaats.

5.
Indien de levering van goederen en verstrekking van diensten deel uitmaken van een gezamenlijke
oplevering, zal de Klant ter plaatse Luctor in de gelegenheid stellen de vooroplevering te doen en de
verbeteringen en veranderingen aan te brengen die zij nodig acht, waarbij Luctor zal trachten de Klant
zo weinig mogelijk te storten. De gezamenlijke oplevering zal binnen de kortst mogelijke tijd na de
aflevering van de goederen en de verstrekking van diensten gebeuren, op voorwaarde dat de Klant alle
voor de vooroplevering en de gezamenlijke oplevering benodigde en gebruikelijke hulpwerklieden,
hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking heeft
gesteld van Luctor.
6.
Niet naleving door de Klant van de verplichtingen uit hoofde van leden 3, 4 en 5 geeft Luctor het recht
de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten. Kosten en tijdsverlies veroorzaakt door het niet,
niet behoorlijk of niet tijdig voldoen door de Klant aan één of meerdere van de in leden 3, 4 en 5 gestelde
voorwaarden, zijn voor rekening van de Klant en ontheffen Luctor van elke aansprakelijkheid terzake.

LEVERING EN TERMIJNEN
Artikel 5.
1.
De goederen worden afgeleverd op de plaats bepaald in de Overeenkomst. Dit geldt ongeacht of Luctor
uitdrukkelijk werd verzocht bijkomende diensten te verrichten tot het monteren en/of bedrijfsvaardig
opstellen van de te leveren goederen. Indien de Klant de overeengekomen goederen weigert af te
nemen, gelden de goederen als geleverd wanneer deze daarvoor gereed en bestemd zijn en de Klant
daarvan door Luctor in kennis werd gesteld.
2.
Indien Luctor door de Klant niet in staat wordt gesteld de goederen af te leveren zodra deze daartoe
gereed zijn, zijn alle daaraan verbonden kosten (bvb. opslagkosten) ten laste van de Klant,
onverminderd artikel 12.
3.
De door Luctor bepaalde (op-)leverings- en/of uitvoeringstermijnen gelden steeds als leidraad bij
benadering en zijn niet bindend noch afdwingbaar, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst.
4

4.
De (op-)leverings- en/of uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de Aanbieding of het sluiten
van de Overeenkomst geldende tarieven en voorzienbare omstandigheden (o.m. (i) de tijdige verkrijging
door Luctor van de benodigde grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen, en andere goederen
en hulpmiddelen; en (ii) de naleving door de Klant van de verplichtingen onder van artikel 4, leden 3, 4
en 5). In geval van Overmacht, onwerkbaar weer of andere niet aan Luctor toerekenbare
omstandigheden (inclusief het niet-naleven door de Klant van zijn plicht om de noodzakelijke
inrichtingen en voorzieningen ter voorbereiding te treffen), wordt de (op-)leverings- en/of
uitvoeringstermijn verlengd. Luctor stelt de Klant van deze verlenging op de hoogte en draagt geen
enkele aansprakelijkheid voor de niet-tijdige uitvoering.
5.
Overschrijding van de (op-)leverings- en/of uitvoeringstermijn of elke andere termijn wegens Overmacht,
onwerkbaar weer of andere niet aan Luctor toerekenbare omstandigheden (inclusief het niet-naleven
door de Klant van zijn plicht om de noodzakelijke inrichtingen en voorzieningen ter voorbereiding te
treffen) geeft de Klant (i) geen recht op opschorting of niet-naleving van enige door haar jegens Luctor
aangegane verbintenis, (ii) noch recht op de gedwongen uitvoering van de Overeenkomst, (iii) noch
recht op ontbinding van de Overeenkomst, (iv) noch recht op schadevergoeding.
6.
Vervoer, verpakking, in- en uitladen en verzekering van de in de Overeenkomst begrepen goederen
alsook van door de Klant ter beschikking gestelde gereedschappen geschieden voor rekening en risico
van de Klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

RISICO, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Artikel 6.
1.
Van zodra de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5, lid 1, draagt de Klant het risico van
de goederen.
2.
Indien Luctor, zonder dat de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk hierom verzoekt, hulp en bijstand verleent
bij de montage en/of bedrijfsvaardige opstelling, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant.
3.
Luctor is uitsluitend aansprakelijk voor haar opzet en zware fout, alsook voor het opzet en de zware fout
van haar aangestelden, onverminderd Overmacht.
Lucht is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade worden onder meer begrepen
gevolgschade (bvb. economische schade (bvb. winstderving), verlies van opportuniteiten, verlies van
klanten), immateriële schade (bvb. reputatieschade), schade aan andere goederen dan de door Luctor
geleverde goederen of dan de goederen waaraan Luctor werkzaamheden heeft uitgeoefend. In het
bijzonder is Luctor niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de Klant ter beschikking
gestelde goederen, waaronder producten, modellen en gereedschappen.
Luctor kan in geen geval hoofdelijk, ondeelbaar of in solidum met derden gehouden zijn dergelijke
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schade te vergoeden.
Luctor is jegens de Klant evenmin aansprakelijk wegens overschrijding van enige uitvoerings- en/of (op)leveringstermijn zoals bepaald onder artikel 5, lid 3.
4.
Onverminderd het vorige lid, is de totale aansprakelijkheid van Luctor steeds beperkt tot het bedrag dat
haar aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert, en, bij gebreke hieraan, tot de netto
factuurwaarde van de door Luctor geleverde goederen en/of verstrekte diensten terzake waarvan de
schade zich heeft voorgedaan, indien en voor zover deze, voor wat betreft ondeugdelijke goederen,
door de leverancier aan Luctor wordt vergoed.
5.
De Klant vrijwaart Luctor voor iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de Klant
hieronder begrepen, naar aanleiding van schade, ontstaan ten gevolge van leveranties en verleende
diensten door Luctor, hieronder begrepen schadeaanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen
terzake van productaansprakelijkheid, alsook schadeaanspraken gebaseerd op internationale en
nationale wetten betreffende intellectuele eigendom. De Klant is gehouden tot schadeloosstelling van
Luctor voor alle kosten, schaden en renten die voor Luctor mochten ontstaan als direct of indirect gevolg
van door derden ingestelde (rechts-)vorderingen terzake van of in verband met overeenkomsten,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Als buitengerechtelijke kosten terzake van juridische
advisering dan wel andere advisering geldt een minimum bedrag van 15% van het bedrag, waarvoor
Luctor aansprakelijk wordt gesteld, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte
kosten.
6.
Dit artikel is ten aanzien van meerwerk zoals bedoeld in artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
7.
Onverminderd de bepalingen inzake verborgen gebreken, moeten alle aanspraken tegen Luctor op
straffe van verval van alle rechten bij Luctor schriftelijk worden ingediend binnen een maand nadat de
gebeurtenis of het gebrek dat aanleiding geeft voor de aanspraak zich heeft voorgedaan of zo veel
eerder als de Klant de kans dat schade zou kunnen ontstaan heeft kunnen onderkennen.
8.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en vrijwaring van Luctor onder dit artikel zijn
evenzeer van toepassing op het personeel van Luctor en op de door Luctor aangestelde derden, die
daarop rechtstreeks beroep kunnen doen.

VERLENGD EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT
Artikel 7.
1.
Luctor behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant geleverde of te leveren goederen
zolang de Klant niet integraal heeft voldaan aan al haar (betalings-)verplichtingen jegens Luctor uit
hoofde van de betreffende Overeenkomst met Luctor of enige andere overeenkomst met of verbintenis
ten aanzien van Luctor.
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2.
Luctor is steeds gerechtigd om de onder het verlengd eigendomsvoorbehoud aan de Klant geleverde
goederen op te eisen en terug in haar bezit te nemen, (i) indien de Klant niet integraal heeft voldaan
aan al enige (betalings-)verplichting jegens Luctor uit hoofde van de betreffende Overeenkomst met
Luctor of enige andere overeenkomst met of verbintenis ten aanzien van Luctor, of (ii) in geval van
gehele of gedeeltelijke overdracht door de Klant van de zeggenschap over de geleverde goederen,
liquidatie van de Klant, overlijden van de Klant, aanvraag door de Klant tot gerechtelijke reorganisatie
of surseance van betaling of van enige andere gelijkaardige beschermingsmaatregel, een aanvraag
door of lastens de Klant tot faillissement, aanvraag van de Klant tot collectieve schuldenregeling, van
beslaglegging ten laste van de Klant, van de aanstelling van een gerechtsmandataris over de Klant, of
van enige andere vorm van samenloop m.b.t. de Klant, onverminderd de toepassing van dwingende
wettelijke bepalingen.
3.
Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de
Klant uitdrukkelijk verboden om eender welke daad van beschikking te stellen aangaande deze
goederen, waaronder maar niet beperkt tot verkoop, ruil, schenking, uitlening, inpandgeving,
incorporatie of verwerking.
4.
Luctor is gerechtigd om de nakoming van haar verplichting tot afgifte van de goederen op te schorten
zolang de Klant niet aan al haar (betalings-)verplichtingen jegens Luctor uit hoofde van de betreffende
Overeenkomst met Luctor of enige andere overeenkomst met of verbintenis ten aanzien van Luctor
heeft voldaan.

BETALING
Artikel 8.
1.
Alle betalingen dienen tijdig, integraal, zonder inkorting of zonder recht op compensatie door de Klant
te worden voldaan.
2.
Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd lid 6. Deze
betalingstermijn geldt als een vervaltermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum, worden alle openstaande bedragen verschuldigd door de
Klant aan Luctor van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
3.
Indien Luctor een voorgaande vordering op de Klant heeft die niet voortvloeit uit de laatst geleverde of
te leveren goederen of diensten, zal de betaling die van de Klant door Luctor wordt ontvangen eerst
strekken tot betaling van die eerdere vorderingen.
4.
Onverminderd het bepaalde in lid 3, heeft Luctor het recht om betalingen eerst toe te rekenen op
eventueel vervallen interesten, de (gerechts)kosten en de forfaitaire schadevergoedingen waarop
Luctor lastens de Klant gerechtigd is, en pas daarna op de hoofdsom.
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5.
Ingeval de Klant een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Klant
vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan Luctor een intrest verschuldigd
over alle te laat betaalde bedragen ter hoogte van 8% per jaar. Tevens is de Klant van de Belgische en
Franse Luctor-vennootschappen alsdan een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het
in hoofdsom openstaand bedrag verschuldigd. Tevens is de Klant van de Nederlandse Luctorvennootschap alsdan de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd; het bedrag van de
buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% over het bedrag van de vorderingen van Luctor of zoveel meer
als de werkelijke kosten bedragen.
6.
Luctor behoudt zich het recht voor om de financiële toestand en / of de kredietwaardigheid van de Klant
te onderzoeken. In afwijking van lid 2 heeft Luctor steeds, en in het bijzonder (i) indien volgens de
inschatting van Luctor de financiële toestand van de Klant geen garantie biedt op tijdige of integrale
betaling of (ii) indien volgens de inschatting van Luctor de financiële positie van de Klant verslechterd is
tussen de totstandkoming van de Overeenkomst en de levering, het recht om van de Klant een of
meerdere voorschotten, volledige vooruitbetaling, de ondertekening van een vooruit- of afbetalingsplan,
het verschaffen van bijkomende informatie of het stellen van aanvullende zekerheden te eisen alvorens
over te gaan tot levering van goederen of verstrekking van diensten. Het afhankelijk stellen van de
levering van de betaling van een voorschot, van volledige vooruitbetaling, van de ondertekening van
een vooruit- of afbetalingsplan, van de verschaffing van bijkomende informatie of van het stellen van
andere aanvullende zekerheden, doet in hoofde van de Klant geen enkel (vorderings)recht ontstaan.
Indien de Klant weigert de in voormelde zin opgesomde garanties te bieden, zal dit als een ernstige
contractuele wanprestatie in hoofde van de Klant worden beschouwd, en heeft Luctor het recht om
zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, de
Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de Klant en om van de Klant een
bijkomende schadevergoeding te eisen, forfaitair begroot op 30% van nettowaarde van de te leveren
goederen of te verstrekken diensten, onverminderd het recht van Luctor om een hogere
schadevergoeding te eisen voor het geval haar schade hoger zou zijn. Luctor heeft bovendien te allen
tijde het recht om haar eventuele betalingsverbintenissen te compenseren met de
betalingsverbintenissen van de Klant, ongeacht of deze betalingsverbintenissen al opeisbaar zijn.

GARANTIE, RECLAMERING EN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 9.
1.
Voor wat betreft de door Luctor bij een derde ingekochte goederen, grondstoffen, halffabricaten,
materialen en onderdelen gaan de verplichtingen van Luctor niet verder dan voor zover de leverancier
haar de garantie verleend heeft.
2.
Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van voorschriften van overheidswege
inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen
en goederen wordt door Luctor geen garantie gegeven.
3.
Bij levering van gebruikte goederen in overeenstemming met de Klant wordt door Luctor geen garantie
gegeven.
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4.
Terzake van de door Luctor verstrekte diensten (bvb. uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden)
wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van
de uitvoering van de opgedragen diensten. Klachten omtrent geleverde diensten dienen aangetekend
aan Luctor te geschieden uiterlijk binnen acht dagen na uitvoering ervan op straffe van verval. Bij
overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van de Klant tegen Luctor omtrent de geleverde
diensten en gelden zij als aanvaard.
5.
Gebreken of defecten, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist
onderhoud, of die zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens de Klant of door derden
aangebracht, vallen buiten elke garantie.
6.
Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor haar uit een met
Luctor gesloten Overeenkomst of andere rechtsverhouding voortvloeit, is Luctor met betrekking tot de
Overeenkomsten tot geen enkele garantie gehouden.
7.
De Klant is gehouden de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele zichtbare
gebreken of zichtbare niet-conformiteit. Klachten omtrent zichtbare gebreken of zichtbare nietconformtiteit aan de geleverde goederen dienen aangetekend aan Luctor te geschieden uiterlijk binnen
acht dagen na ontvangst van de goederen door de Klant op straffe van verval. Bij overschrijding van
deze termijn vervalt elke aanspraak van de Klant tegen Luctor omtrent de zichtbare gebreken of
zichtbare niet-conformiteit en gelden zij als aanvaard. Voor verborgen gebreken of verborgen nonconformiteit vangt de termijn van acht dagen op straffe van verval aan op het moment dat de Klant dit
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
8.
De Klant zal Luctor te allen tijde de gelegenheid bieden een gebrek aan de geleverde goederen te
herstellen, bij gebreke waarvan de vervalstermijn ervoor zorgt dat de Klant alle rechten dienaangaande
verliest.
9.
Indien Luctor ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de
vervangen onderdelen eigendom van Luctor.
10.
Retournering door de Klant van de door Luctor geleverde goederen kan alleen geschieden na de
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luctor en door de Klant voorzien van de
begeleidende pakbon en/of vrachtbrief, met een duidelijke omschrijving en motivering van de
retourzending, en de verwijzing naar de factuurdatum en -nummer.
11.
Een loutere klacht van de Klant tegen Luctor ontslaat de Klant niet van haar verplichtingen die
voortvloeien uit een met Luctor gesloten Overeenkomst, in het bijzonder de betalingsverplichtingen van
de Klant.
12.
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Het in artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

OVERMACHT.
Artikel 10.
Onder Overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid die de nakoming
van enige verplichting aan de zijde van Luctor redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder
duur maakt en waarover zij geen controle heeft, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van
de Overeenkomst reeds te voorzien. Onder de genoemde omstandigheden moeten tenminste worden
begrepen: brand, storm, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie in het land van de
vestiging van Luctor of de Klant en/of in landen van herkomst of bestemming van door Luctor te
ontvangen goederen, verlies tijdens transport, ziekte van één of meer onvervangbare werknemers,
stakingen, lock-out, blokkades, oproer, verordeningen of voorschriften van overheidswege, epidemieën,
storingen bij Luctor, de Klant of haar leveranciers, materieelschaarste, gebrek aan onmisbare producten
voor fabricatie, onvoorzienbare weersomstandigheden, alsook in het algemeen alle overige
omstandigheden en gebeurtenissen die Luctor niet heeft kunnen voorkomen.

OPSCHORTING EN ONTBINDING.
Artikel 11.
1.
Indien Luctor wegens Overmacht verhinderd wordt tot uitvoering van de Overeenkomst is zij gerechtigd
om zonder rechterlijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling (i) de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten voor zolang als nodig is, of (ii) de Overeenkomst te ontbinden indien de
uitvoering ervan onmogelijk is geworden. In beide gevallen is Luctor niet gehouden tot het betalen van
een schadevergoeding.
2.
Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Luctor gerechtigd betaling te
verlangen van de door haar reeds geleverde, gereserveerde, in bewerking genomen, ingekochte,
bestelde of gefabriceerde grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen en goederen, voor de
waarde die daaraan in de Overeenkomst werd toegekend.
3.
Indien de Klant niet integraal heeft voldaan aan enige (betalings-)verplichting jegens Luctor uit hoofde
van de betreffende Overeenkomst met Luctor of enige andere overeenkomst met of verbintenis ten
aanzien van Luctor, of (ii) in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht door de Klant van de
zeggenschap over de geleverde goederen, liquidatie van de Klant, overlijden van de Klant, aanvraag
door de Klant tot gerechtelijke reorganisatie of surseance van betaling of van enige andere gelijkaardige
beschermingsmaatregel, een aanvraag door of lastens de Klant tot faillissement, aanvraag van de Klant
tot collectieve schuldenregeling, van beslaglegging ten laste van de Klant, van de aanstelling van een
gerechtsmandataris over de Klant, of van enige andere vorm van samenloop m.b.t. de Klant,
onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, is Luctor gerechtigd om zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij (i) haar verplichtingen op te
schorten, hetzij (ii) de betreffende of enige andere Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten
laste van de Klant. Luctor is niet gehouden tot de betaling van een schadevergoeding of het geven van
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een garantie.
4.
In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder
aftrek van de reeds voldane betalingstermijnen, en is Luctor bevoegd om de ter uitvoering van de
overeenkomst door haar reeds geleverde, gereserveerde, in bewerking genomen, ingekochte en
gefabriceerde grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen en goederen voor rekening en risico
van de Klant te doen opslaan.
5.
In geval van ontbinding krachtens lid 3 zonder voorafgaande opschorting, wordt eveneens de
overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane betalingstermijnen en
van de bespaarde kosten ten gevolge van de ontbinding door Luctor, onverminderd specifieke
andersluidende bepalingen. De Klant is verplicht het overeengekomen bedrag te betalen en de daarin
begrepen grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen en goederen af te nemen, bij gebreke
waarvan Luctor gerechtigd is deze zaken voor rekening en voor risico van de Klant te doen opslaan dan
wel te verkopen.

ANNULERING EN WEIGERING AFNAME.
Artikel 12.
1.
De Klant is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging van een Overeenkomst.
2.
In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Klant of indien de Klant weigert de
overeengekomen goederen of diensten af te nemen, is de Klant gehouden om alle reeds door Luctor
gemaakte kosten te vergoeden, inclusief de kosten van de Aanbieding, vermeerderd met 30% van de
overeengekomen totaalprijs. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Luctor om een hogere
schadevergoeding te vorderen om de door haar werkelijk geleden schade te vergoeden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Artikel 13.
1.
Luctor behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor, welke in haar recht zijn
gevestigd op de door haar ontworpen en/of geproduceerde en/of in haar opdracht geproduceerde
goederen, werkmethoden en reparatiemethoden.
2.
De Klant verplicht zich ertoe de bedoelde intellectuele eigendomsrechten onder lid 1 te respecteren,
alsmede in geval van doorverkoop dan wel andere terbeschikkingstelling aan derden eenzelfde plicht
ten gunste van Luctor op te leggen. Deze verplichting geldt op straffe van een direct opeisbare forfaitaire
schadevergoeding van EUR 250.000,- per inbreuk en, bij een inbreuk op de intellectuele rechten van
de Nederlandse Luctor-vennootschap een bijkomende direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding
van EUR 25.000,- voor elke dag dat deze voortduurt. Ongeacht deze forfaitaire schadevergoeding is de
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Klant onverminderd gehouden tot de nakoming van haar verplichtingen en tot integrale vergoeding van
de door Luctor werkelijk geleden schade.
3.
Voor wat betreft de intellectuele eigendomsrechten waarvan Luctor licentiehouder is, heeft Luctor zich
jegens de intellectuele eigenaar verplicht tot handhaving en bescherming van haar positie. In dit verband
is iedere Klant evenzeer gehouden tot het op zich nemen van deze verplichting.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Artikel 14.
Luctor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant en/of van haar
klanten of werknemers in het kader van de Overeenkomst. Luctor treft alle passende technische en
organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou
zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). Op de verwerking van
persoonsgegevens door Luctor is haar privacy policy van toepassing, te raadplegen op
https://luctorbelting.com/privacy-policy/. De Klant zal de geldende wetgeving inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven en hiertoe alle passende technische en
organisatorische maatregelen treffen.

RECHTS- EN FORUMKEUZE
Artikel 15.
1.
Ingeval de Aanbiedingen uitgaan van, de Overeenkomst gesloten is met, de diensten worden verstrekt
door, de goederen worden geleverd door, en/of de facturen en/of debetnota’s uitgaan van de
Nederlandse Luctor-vennootschap, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ingeval de
Aanbiedingen uitgaan van, de Overeenkomst gesloten is met, de diensten worden verstrekt door, de
goederen worden geleverd door, en/of de facturen en/of debetnota’s uitgaan van de Belgische Luctorvennootschap, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval de Aanbiedingen uitgaan van,
de Overeenkomst gesloten is met, de diensten worden verstrekt door, de goederen worden geleverd
door, en/of de facturen en/of debetnota’s uitgaan van de Franse Luctor-vennootschap, is uitsluitend het
Franse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag 1980) en de
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van Aanbiedingen van, de Overeenkomst met, de
diensten verstrekt door, de goederen geleverd door, en/of de facturen en/of debetnota’s van de
Nederlandse Luctor-vennootschap, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de materieel en
territoriaal bevoegde rechtbank van de zetel van de Nederlandse Luctor-vennootschap. Alle geschillen
die mochten ontstaan naar aanleiding van Aanbiedingen van, de Overeenkomst met, de diensten
verstrekt door, de goederen geleverd door, en/of de facturen en/of debetnota’s van de Belgische Luctorvennootschap, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde, of de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, volgens
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hun respectieve materiële bevoegdheden. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
Aanbiedingen van, de Overeenkomst met, de diensten verstrekt door, de goederen geleverd door, en/of
de facturen en/of debetnota’s van de Franse Luctor-vennootschap, behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de materieel en territoriaal bevoegde rechtbank van de zetel van de Franse Luctorvennootschap. Onverminderd het voorgaande heeft Luctor steeds het recht de Klant te dagvaarden
voor de rechtbank die materieel en territoriaal bevoegd is voor de zetel van de Klant. Bovendien heeft
Luctor steeds het recht de Klant in tussenkomst en vrijwaring te dagvaarden in enige hangende
procedure lastens Luctor.

VARIA
Artikel 16.
1.
Mocht een bepaling van deze voorwaarden onrechtmatig zijn en/of nietig worden verklaard, wordt
daardoor de geldigheid van de overige bepalingen en de Overeenkomst niet aangetast. In plaats van
de onrechtmatige en/of nietig verklaarde bepaling wordt geacht alsdan een bepaling te zijn
overeengekomen die wettelijk toegestaan is en die de bedoeling en de geest van de oorspronkelijke
bepaling het meest benadert.
2.
Luctor kan haar algemene voorwaarden steeds wijzigen.
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