
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (zie ook www.utexbel.com) 
 
 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn al onze verkopen 

onderworpen aan de navolgende algemene verkoopsvoorwaarden. Deze 
vervangen vanaf 01.11.2020 alle voorgaande verkoopsvoorwaarden. De 
elektronische versie van deze algemene verkoopsvoorwaarden geldt als 
schriftelijke mededeling in de zin van art. 23.2 van EG Verordening 44/2001. 
De koper erkent er kennis van te hebben of de mogelijkheid te hebben gehad 
er kennis van te nemen en ze te aanvaarden door het plaatsen van een order 
of door het aangaan van onderhandelingen. 

1. Offerte - orderbevestiging. Geschreven of verbale offertes van de verkoper 
zijn maar bindend na het versturen van een orderbevestiging door de 
verkoper. Orders die via een agent, makelaar of vertegenwoordiger geplaatst 
worden en overeenkomsten dienaangaande zijn maar bindend na 
orderbevestiging door de verkoper. Alleen de algemene 
verkoopsvoorwaarden van de verkoper zijn van kracht. De orderbevestiging is 
steeds onder opschortende voorwaarde van dekking door een 
kredietverzekeraar. 

2.  Risico’s. De risico’s verband houdend met de verkochte goederen gaan 
over op de koper van zodra de goederen de verkoper verlaten. Het is de 
verantwoordelijkheid van de koper zich te keren tegen vervoerders of 
verzekeraars, zonder dat zulks hem het recht verleent betaling aan de 
verkoper te weigeren, te verminderen of uit te stellen. 

3. Levering - conformiteit. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de 
verkoper is voor de toepassing van de rechtsregels bij betwisting 
conventioneel altijd de fabriek van verkoper, ongeacht de werkelijke plaats 
van levering. De goederen reizen tenzij anders gepreciseerd op kosten en risico 
van de koper. Het tijdstip van levering is conventioneel het tijdstip waarop de 
weefsels de fabriek van de verkoper of zijn lasthebber  verlaten. De 
leveringstermijnen worden berekend vanaf het vertrek van de goederen bij de 
verkoper of bij de lasthebber van de verkoper ; wanneer de leveringstermijn 
verwijst naar een termijn in aantal weken of onder verwijzing naar een 
genummerde week, wordt de laatste werkdag van de beoogde week bedoeld. 
Tenzij anders is overeengekomen in een specifiek en uitdrukkelijk geschrift, 



waarmee de beide partijen anders dan door stilzwijgen hun instemming 
hebben bevestigd, gelden leveringstermijnen ten aanzien van de verkoper 
steeds als inspanningsverbintenissen, nooit als resultaatsverbintenissen. Het 
louter feit dat de leveringstermijnen niet werden nagekomen geeft derhalve 
geen aanleiding of rechtsgrond tot schadeloosstelling, ongeacht de aard of de 
omvang van zulke beweerde schade door leveringsvertraging. Geen enkele 
leveringsvertraging laat de koper toe zijn eigen betalingsverbintenissen uit te 
stellen of op te schorten. Elke vorm van compensatie vanwege 
leveringsvertraging is conventioneel uitgesloten. Iedere leveringsvertraging 
die door de koper veroorzaakt wordt, laat de verkoper toe, hetzij alle 
overeengekomen leveringstermijnen met dezelfde tijdspanne op te schuiven, 
hetzij de contracten te annuleren, hetzij de goederen te factureren en ze ter 
beschikking van de koper te houden op zijn kosten, risico en gevaar en er de 
betaling van te eisen. Tenzij anders overeengekomen is  de uitsterste termijn 
voor de verplichte afname van de bestelde maar niet afgenomen goederende  
vastgesteld op 1 jaar. Hierna heeft de verkoper het recht maar niet de 
verplichting hetzij de verplichte uitvoering van het kontrakt te eisen, hetzij het 
kontrakt ontbonden te verklaren mits een forfaitaire schadevergoeding 
overeenkomstig artikel 10 , hetzij de leveringsdatum uit te stellen mits een 
forfaitaire vergoeding van 1% per maand van het niet afgenomen deel van het 
kontrakt. 

4. Onderzoeksplicht koper. De koper is verplicht om de goederen te keuren op 
conformiteit en gebreken binnen de 15 kalenderdagen die volgen op het 
tijdstip waarop de goederen de fabriek van de verkoper of van zijn lasthebber 
verlaten. De verkoper stelt gratis zijn laboratorium ten dienste van de koper 
om elke vorm van niet-conformiteit te bepalen. De nadelen inherent 
verbonden aan de weefselopbouw, de samenstelling of het overeen gekomen 
type van veredeling kunnen tot geen klacht voor niet-conformiteit of gebreken 
aanleiding geven. Op weefsels van witte of heldere kleur kan contaminatie 
ontstaan door sporen van gekleurde vezels, die technisch niet te voorkomen 
is en die tot geen klacht voor niet conformiteit of gebreken aanleiding kan 
geven. De verkoper kan de absolute overeenstemming tussen geleverde en 
bestelde hoeveelheden niet garanderen. Afwijkingen tot 10 % worden door de 
koper aanvaard. Ook wanneer de koper de goederen voor een bijzonder doel 



aankoopt, en ongeacht of dat doel aan de verkoper bekend is gemaakt, is het 
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper om de geschiktheid van de 
goederen voor dat doel vooraf te testen; de vrijwaringsplicht van de verkoper 
zal in elk geval beperkt blijven tot de normale en gewone aanwending van haar 
weefsels. Wanneer de samenstelling of de technische kenmerken van een 
weefsel van de verkoper voorwerp van een verkoop met in de   tijd gespreide 
leveringen, in de loop van de uitvoering van zulk contract evolueren n.a.v. het 
vorderen van de technologie en de resultaten van de R & D afdeling van de 
verkoper, heeft de verkoper het recht om de meest recente versie van een 
verkocht weefsel te leveren, op voorwaarde dat de voor de koper wezenlijke 
kenmerken van dat geëvolueerd weefsel minstens even goed zijn als de 
overeenstemmende kenmerken van de eerdere versie van dat weefsel, zoals 
die blijken uit de technische fiches van de verkoper. 

5.   Klachten. Geen enkele klacht zal worden aanvaard met betrekking tot de 
verkochte weefsels die na het verlaten van de fabriek enige bewerking hebben 
ondergaan. Geen enkele klacht zal worden aanvaard na het verstrijken van 15 
kalenderdagen volgend op het tijdstip waarop de levering  zoals hiervoor 
gedefinieerd is gebeurd. Na het verstrijken van die termijn zal de verkoper 
bevrijd zijn van alle aansprakelijkheid, ook voor verborgen gebreken. In geval 
van een tijdige en gegronde klacht zal de te vergoeden schade beperkt zijn tot 
de rechtstreekse waardevermindering van de verkochte goederen. Die 
schadevergoeding zal in geen geval groter kunnen zijn dan de nettoprijs  die 
de verkoper voor die goederen gefactureerd heeft. De verkoper zal steeds 
gerechtigd zijn naar eigen goeddunken de niet-conforme of gebrekkige 
goederen te vervangen of te herbehandelen, in plaats van schadevergoeding 
te betalen. De aansprakelijkheid van de verkoper voor leveringen aangewend  
in het kader van overheidsopdrachten en daarmee gelijkgestelde verrichtingen 
zal in geen geval groter zijn dan 2% van het aandeel van het verkochte weefsel 
in de totale contractwaarde. Geschillen over de conformiteit of gebrekkigheid 
van de verkochte goederen doen geen afbreuk aan de eisbaarheid van de 
facturen van de verkoper die daarop betrekking hebben. 

 6. Betalingsvoorwaarden. De facturen van de verkoper zijn betaalbaar 
uiterlijk op vervaldatum op de zetel van de verkoper en zijn geen haalschuld; 
ook wanneer wissels of andere handelseffecten worden opgemaakt. Bij niet-



betaling op vervaldag is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
een intrest schuldig gelijk aan 10% per jaar, benevens een billijke 
schadevergoeding voor invorderingskosten gelijk aan 10% en met een 
minimum van 250 € en benevens terugbetaling van de eigenlijke 
gerechtskosten bij gerechtelijke invordering. In voorkomend geval en op keuze 
van de verkoper kan de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de 
strijd tegen betalingsvertragingen in commerciële transacties toegepast 
worden. De verkoper behoudt zich het recht voor, in de loop van de uitvoering 
van de overeenkomst redelijke betalingsgaranties te eisen. Indien de koper 
betalingsvertraging heeft of als hij de gevraagde garanties uitstelt, zijn 
kredietverzekering vermindert of wegvalt, heeft de verkoper het recht zonder 
verwittiging de leveringen op te schorten en alle overeengekomen 
leveringstermijnen met dezelfde tijdspanne op te schuiven, hetzij de 
contracten te annuleren, de goederen te factureren en ze ter beschikking van 
de koper te houden op zijn kosten, risico en gevaar en er de betaling ervan te 
eisen.  

7. Eigendomsvoorbehoud. Verkochte goederen blijven eigendom van de 
verkoper tot volledige betaling van de prijs en eventuele kosten. In 
voorkomend geval geldt het uitgesteld eigendomsvoorbehoud, of strekt het 
eigendomsvoorbehoud zich uit tot de prijs waarvoor de koper de goederen 
heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de koper 
resulteert. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen mag 
alleen na uitdrukkelijke toestemming van de verkoper gebeuren. Het is de 
verplichting van de koper om daartoe alle door de wet opgelegde maatregelen 
te nemen en meer bepaald maatregelen die ertoe strekken derden te 
informeren van deze verpanding. Ondanks de clausule van 
eigendomsvoorbehoud zijn de kosten van verlies of beschadiging van de 
goederen ten laste van de koper. De koper moet elk beslag op zulke goederen 
binnen de kortste termijn aan de verkoper melden. Het 
eigendomsvoorbehoud zal eveneens gelden wanneer de klant  van de 
verkoper de afgenomen goederen, al dan niet verwerkt, heeft overgedragen 
aan een derde partij die daarvoor de klant van de verkoper nog niet betaald 
heeft. Betaalde voorschotten kunnen behouden blijven om mogelijke 
verliezen bij wederverkoop te dekken 



8. Overmacht. Worden conventioneel tussen partijen aangemerkt als 
overmacht: oorlog, staking, lock out, opstand, ernstige problemen inzake 
bevoorrading met grondstoffen of met vervoer, brand of machinebreuk bij de 
verkoper of een van zijn onderleveranciers, pandemie enz... Deze ontslaan  de 
verkoper van iedere verantwoordelijkheid wat betreft de niet-uitvoering van 
zijn verbintenissen en schorten de leveringstermijnen op. Leveringsvertraging 
als gevolg van één van deze omstandigheden of gebeurtenissen verleent de 
verkoper een verlenging van de overeengekomen leveringstermijn gelijk aan 
de duur van de overmacht, en zonder dat de koper daaraan enig recht op 
schadevergoeding kan ontlenen en zonder afbreuk te doen aan wat in art. 3 
en 5  hiervoor is bepaald. 

9. Wisselkoersschommelingen. Voor contracten en orders in vreemde munt 
behoudt de verloper zich het recht voor de verkoopprijs evenredig aan te 
passen, indien tussen de ontvangst van een order of factuur en de betaling 
ervan, de officiële aankoopkoersen van deze vreemde munt vastgelegd door 
de ECB met meer dan 3% vermindert. 

10. Verbreking – beëindiging. Wanneer de koper uitdrukkelijk of impliciet te 
kennen geeft gekochte goederen niet of niet volledig te willen afnemen, is hij 
ertoe gehouden aan de verkoper op eerste verzoek een schadeloosstelling te 
betalen gelijk aan 30% van de overeenkomstige factuurwaarde, tenzij de 
verkoper de koper laat weten dat de overeenkomst volledig uitgevoerd moet 
worden, in welk geval de koper daartoe gehouden is. Wanneer de 
overeenkomst door de rechter wordt verbroken in het nadeel van de koper, 
bepalen partijen conventioneel de schade voor de verkoper als gevolg van de 
contractbreuk op 30% van de overeenkomstige factuurwaarde. 

11.  Verkoop op staal. Bij verkoop op staal wordt de conformiteit van de 
koopwaar uitsluitend bepaald op basis van de hoedanigheden van het staal en 
zonder rekening te houden met andere referenties zoals eerdere verkopen, 
technische fiches e.d. Er komt slechts een verkoop op staal tot stand wanneer 
partijen dat expliciet overeenkomen en afspraken maken over de bewaring 
van het staal dat als bewijsreferentie zal gelden. 

12.  Bedrijfsgeheimen - aanbestedingen – opzegbeding. De partijen erkennen 
dat de resultaten van onderzoek en ontwikkeling van weefsels met bijzondere 
eigenschappen zoals vastgelegd in technische fiches of in stalen van weefsel 



deel uitmaken van de knowhow en bedrijfsgeheimen van de verkoper en 
beschermd zijn door de wetgeving in uitvoering van EU RICHTLIJN 2016/943 
van 08/06/2016 van het Parlement en de Raad. Wanneer een koper bij de 
verkoper een beperkte hoeveelheid weefsel (i) met bijzondere eigenschappen, 
of (ii) ontwikkeld door de verkoper ten behoeve van die klant of van een 
opdracht gevend bestuur of aanbestedende derde, of (iii) één of meer 
technische administratieve documenten of specifieke labo-analyses, aankoopt 
of opvraagt, in de context van een openbare of private aanbesteding – en 
waarvan de klant niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk laat 
weten dat ze niet beantwoorden aan de vereisten van het bestek of lastenboek 
of om andere redenen ongeschikt worden geacht – erkent de koper impliciet 
dat de knowhow van de verkoper een essentiële bijdrage en aandeel voor zijn 
offerte voor de openbare of private aanbesteding vanwege de verkoper vormt, 
en dat door dat enkele feit zelf koper en verkoper met mekaar het engagement 
aangaan om samen te werken opdat de koper de gunning van de opdracht zou 
verwerven met het weefsel van de verkoper. Wanneer de koper vervolgens de 
opdracht verwerft, is hij ertoe gehouden zich voor de uitvoering van de 
opdracht te bevoorraden in dat weefsel of die weefsels bij de verkoper tegen 
dezelfde prijsvoorwaarden als die van de aankoop van de beperkte 
hoeveelheid waarvan sprake, of aangeboden in de specifieke offerte bvb. bij 
de overmaking van de technische documenten of laboanalyses. Opteert de 
koper bij het bekomen van de opdracht ervoor om zich toch elders te 
bevoorraden en het partnerschap niet te honoreren dan is hij ertoe gerechtigd 
zich van zijn verbintenis tot afname bij de verkoper  te bevrijden mits betaling 
aan de verkoper  van een compensatie gelijk aan 30 % van de waarde die de 
verkoper aan de koper of zijn medecontractant zou verkocht hebben voor deze 
aanbesteding. De verkoper is gerechtigd om deze compensatie te factureren 
en de factuur is opeisbaar op de dag dat de koper elders een order plaatst. Dit 
éénzijdig opzegbeding met ontradend karakter is van toepassing ongeacht of 
de koper de verkoper op voorhand informeert van de exacte aanwending van 
het weefsel en ongeacht het feit dat de koper aan de technische en/of 
commerciële ontwikkeling van het weefsel geheel of deels heeft bijgedragen. 
De koper erkent door de verkoper te zijn geïnformeerd dat hij geen stalen of 
technische/ commerciële informatie zou ter beschikking stellen van de koper 



zonder voorafgaande uitdrukkelijke of impliciete aanvaarding van deze 
voorwaarde door de koper. 

13.  Homologatie – certificaat. De partijen verwijzen naar art. 12 alinea 
hiervoor. Wanneer een kandidaat-koper voor één of meer weefsels van 
verkoper een certificaat of bewijs van homologatie van eigenschappen van 
weefsel bekomt, en er misbruik van dat certificaat of die homologatie wordt 
vastgesteld uit hoofde van de koper of van door de koper gecontacteerde 
derden, is de koper wegens aantasting van de intellectuele rechten c.q. 
knowhow van verkoper per vastgestelde inbreuk een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd van € 100.000,-. 

14  Geschillenregeling. De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de 
verkoper zijn alleen bevoegd. Nochtans behoudt de verkoper zich het recht 
voor te eisen voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de koper. 
Het Belgische recht en bij uitbreiding het Weens Koopverdrag van 11-4-1980 
zijn van toepassing. 

15. Taal. In geval van onduidelijkheid of strijdigheid bij vergelijking van deze 
algemene verkoopsvoorwaarden in de onderscheiden vertalingen zal de 
Nederlandstalige versie voorrang hebben en richtinggevend zijn. 

 
 


