1. Toepassingsgebied - Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële relaties en zijn
van toepassing op alle overeenkomsten die met de nameloze vennootschap Addax Motors (hiernaast
“Addax”) worden afgesloten. Ze vormen een geheel met alle andere geschreven onderdelen van de
overeenkomsten en dienen steeds ter aanvulling ervan, ze hebben echter nooit voorrang op
individueel opgemaakte geschreven stukken. Het aangaan van enige overeenkomst met Addax,
houdt de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in evenals de verzaking aan eventuele eigen
aankoopvoorwaarden van de koper. Het niet-toepassen door Addax van enig gedeelte van deze
voorwaarden, zal nooit de afstand betekenen van overige onderdelen. Indien Addax reageert op
laattijdige of anderszins ongeldige klachten, inzake de geleverde goederen of inzake facturen, betreft
dit steeds een niet-bindende poging om informatie te verkrijgen omtrent het beweerde probleem of
om een commerciële oplossing te zoeken en gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten
en zonder verzaking aan het recht van Addax om de laattijdigheid of ongeldigheid van de klacht in te
roepen. De nietigverklaring door een rechtbank van enig onderdeel van deze algemene voorwaarden,
kan nooit afbreuk doen aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
2. Bestelling - levering - prijzen - betalingsvoorwaarden - 2.1 Offertes, specificaties, prijsopgaven of
enige andere aanbiedingen door Addax of haar vertegenwoordigers of agenten, evenals bestellingen
uitgaande van de koper, zijn voor Addax enkel bindend na haar uitdrukkelijke en schriftelijke
aanvaarding ervan. Dit gebeurt door overmaking aan de koper van een orderbevestigingsdocument.
2.2 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst in die zin, kan uit opeenvolgende leveringen
nooit worden afgeleid dat de koper enig alleenrecht verkrijgt op de verdeling van de producten van
Addax, noch dat de koper de vertegenwoordiger, agent, concessiehouder etc. van Addax zou zijn,
noch dat de koper enig recht verkrijgt op de intellectuele eigendom of het commercieel concept van
Addax. Door elke nieuwe aankoop doet de koper in elk geval steeds afstand van enig dergelijk recht
dat toch reeds zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst mocht zijn ontstaan op grond van
voorgaande leveringen.
2.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, zijn alle prijzen in EUR, voor levering
in de werkplaats of het magazijn van Addax en exclusief BTW en/of andere belastingen, heffingen of
kosten. Leverings-/uitvoeringstermijnen zijn voor Addax nooit bindend en worden enkel als richtlijn
gegeven. Enige overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Addax kan
steeds eenzijdig tot deelleveringen beslissen.
2.4 De facturen van Addax dienen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord en
indien er geen vervaldatum is vermeld op de factuur, te worden betaald binnen 30 dagen na
factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer dat op de voorzijde van de te betalen
factuur wordt vermeld.
2.5 In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een schuld van de koper op de vervaldag,
wordt de onbetaalde som, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd
met een nalatigheidsinterest aan de Belgische wettelijke intrestvoet in handelszaken, met een
minimum interestvoet van 10% per jaar, tot aan de datum van integrale betaling, en met een
forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten gelijk aan 10% van de onbetaalde som, met
een minimum van 125 EUR.
2.6 In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een schuld van de koper op de vervaldag,
alsook in geval van liquidatie, faillissement, insolventie of staking van betaling of dreiging daarvan in
hoofde van de koper, alsook indien de koper het voorwerp uitmaakt van een beslag, worden ook alle
tegoeden van Addax, zelfs diegene waarvoor er een individuele betalingstermijn werd toegestaan,
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar en kan Addax eenzijdig beslissen
om voor de nog lopende bestellingen voorafbetaling te eisen of om deze bestellingen te annuleren,
zelfs als de orderbevestiging andere voorwaarden vermeldt en zonder dat dit als contractbreuk kan
worden beschouwd. Tevens kan Addax in dergelijke gevallen alle wederzijdse schuldvorderingen
compenseren zodat enkel nog het netto saldo verschuldigd blijft. In het geval van gedeeltelijke
betalingen, zullen dergelijke betalingen vooreerst in mindering gebracht worden op aan Addax
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verschuldigde interesten, schadebedingen en eventuele andere kosten en daarna slechts in mindering
worden gebracht op andere tegoeden.
2.7 Alle klachten betreffende facturen, moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gebeuren per
aangetekend schrijven en binnen de 8 werkdagen na factuurdatum, of binnen de 3 werkdagen na
ontvangst van de factuur indien de koper bewijst dat de ontvangst van de betreffende factuur na
verstrijken van de bedoelde 8 werkdagen is gebeurd. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de
klachtbrief de specifieke factuur vermelden waarop zij betrekking heeft, evenals het betwiste bedrag
en een gedetailleerde beschrijving van de redenen van de klacht en van de voor handen zijnde
bewijzen. Zonder dergelijk factuurprotest, worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd en
is de koper onvoorwaardelijk gehouden tot betaling ervan op de op de factuur vermelde vervaldag.
Betaling is enkel effectief op moment van werkelijke ontvangst van de sommen. Bij betwisting dient
in elk geval steeds het onbetwiste gedeelte van de factuur zonder enige vertraging te worden voldaan.
Een klacht inzake een factuur is niet ontvankelijk indien ze in feite geen klacht inzake een
facturatieprobleem inhoudt, doch wel inzake een zichtbaar of verborgen gebrek van de geleverde
goederen, dat niet werd gemeld binnen de daarvoor voorgeschreven termijn na ontvangst van de
goederen.
3. Overdracht van risico - eigendomsvoorbehoud - 3.1 Vanaf de werkplaatsen of magazijnen van
Addax reizen de verkochte goederen steeds op risico van de koper, ook indien Addax als verkoper het
transport zou organiseren en/of betalen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord,
is Addax niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat is ontstaan tijdens het transport.
3.2 Ongeacht de levering en risico-overgang, blijven de verkochte goederen de eigendom van Addax,
zolang de koper niet al zijn betalingsverplichtingen (zowel voor de betreffende goederen als voor
andere nog onbetaalde goederen, inclusief interesten, kosten en schadevergoedingen) integraal is
nagekomen. Het risico gaat evenwel onmiddellijk over. In de normale bedrijfsuitoefening en zolang
de koper niet in gebreke is, heeft de koper het recht om de goederen die onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, te verwerken of te verkopen. Alle vorderingen van de koper op derde
partijen, welke voortkomen uit of verband houden met de verwerking of verkoop van de goederen die
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, worden hierbij reeds gecedeerd aan Addax. De koper heeft
het recht om de aan Addax gecedeerde vorderingen te innen, onverminderd het recht van Addax om
dergelijke vorderingen te innen. Indien de koper in gebreke blijft om zijn verbintenissen jegens Addax
te voldoen, heeft Addax het recht om de aan haar gecedeerde vorderingen te innen. Op eerste
verzoek van Addax zal de koper zich er zich onmiddellijk van onthouden om deze vorderingen nog
zelf te innen, zal hij de derde partij onmiddellijk kennis geven van de cessie aan Addax en zal hij Addax
onmiddellijk alle informatie verschaffen teneinde Addax toe te laten haar rechten uit te oefenen. De
koper zal de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, niet bezwaren met enige
verpanding, hypotheek of andere last. De koper zal deze goederen in perfecte staat bewaren,
gescheiden van andere goederen en identificeerbaar als de eigendom van Addax. Elke tekortkoming
door de koper aan zijn verbintenissen verleent Addax het recht om de goederen terug in bezit te
nemen en er vrij over te beschikken. De koper verleent Addax, haar medewerkers en haar
vertegenwoordigers hierbij onherroepelijk het recht om de terreinen en gebouwen van de koper te
betreden tijdens de normale kantooruren teneinde de goederen te inspecteren en / of deze terug in
bezit te nemen. Indien het eigendomsvoorbehoud in enig rechtsgebied ongeldig of onafdwingbaar
zou zijn, zal Addax op de goederen het ruimst mogelijke zekerheidsrecht genieten dat door de lokale
wetgeving wordt toegestaan.
4. Aansprakelijkheid en garantie - 4.1 De koper moet de verkochte goederen steeds onmiddellijk en
grondig nazien. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord bedraagt de duur van de
garantieperiode bedraagt 2 jaar voor nieuwe voertuigen en 6 maanden voor nieuwe onderdelen. De
garantie geldt uitsluitend voor goederen; dienstverlening en herstellingen zijn hiervan uitgesloten.
Alle klachten aangaande zichtbare gebreken, niet-conformiteit of manco’s (waarbij zichtbaar
betekent alles wat kan worden vastgesteld bij een grondig nazicht door een deskundig persoon met
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professionele kennis ter zake) dienen steeds te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 3
werkdagen na ontvangst van de goederen. Bij betwisting omtrent de datum van ontvangst van de
goederen, draagt de koper de bewijslast van de tijdige melding. Voor verborgen gebreken vangt
dezelfde termijn aan vanaf het ogenblik dat het gebrek werd ontdekt of behoorde te zijn ontdekt door
een zorgvuldige professioneel. Niet-naleving van deze vormen en termijnen leidt tot onherroepelijke
aanvaarding van de goederen en tot niet-ontvankelijkheid van elke latere klacht. Op straffe van nietontvankelijkheid moet de klachtbrief de productreferenties en de datum en het nummer van de
orderbevestiging of factuur vermelden, evenals een gedetailleerde beschrijving van de klacht en van
de voor handen zijnde bewijzen. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Addax,
is het de koper verboden om over te gaan tot enige wijziging, herstelling, vernietiging of terugzending
aan/van de betreffende goederen.
4.2 De aansprakelijkheid van Addax beperkt zich steeds tot terugbetaling of vervanging van de
betreffende goederen, volgens haar eigen keuze, met uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor
enige andere schade of verlies (zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, omzetderving,
productieverlies, etc.). Dit geldt voor elke vorm van contractuele of buitencontractuele
aansprakelijkheid, zoals doch niet beperkt tot productaansprakelijkheid, zware onopzettelijke fouten,
door haar aangestelde of agenten gepleegde opzettelijke fouten, etc. De koper vrijwaart en vergoedt
Addax tevens voor elke aansprakelijkheid ten overstaan van zijn klanten of andere derden die via de
koper de goederen hebben verkregen, indien de koper zelf de goederen aanvaard had (bijv. door geen
tijdige klacht inzake (zichtbare of verborgen) gebreken over te maken).
4.3 De verkochte goederen dienen steeds strikt conform de gebruiksaanwijzingen en als een goede
huisvader te worden bewaard, onderhouden en gebruikt, en enkel voor het normale doel waarvoor ze
zijn bestemd. Bij elke onzekerheid over de wijze waarop de goederen dienen te worden bewaard,
onderhouden of gebruikt, moet de koper eerst bij Addax navraag doen alvorens de goederen te
gebruiken of door te verkopen. Addax is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door
bewaring of gebruik van de goederen in strijd met de gebruiksaanwijzingen of het normale doel ervan
en de koper vrijwaart en vergoedt Addax voor elke aansprakelijkheid die daaruit kan voortvloeien ten
overstaan van zijn klanten of andere derden die via de koper de goederen hebben verkregen.
4.4 Bij elke ernstige tekortkoming door de koper aan zijn verplichtingen (zoals doch niet beperkt tot
annulering van aanvaarde bestellingen, wanbetaling, schending van de intellectuele rechten of
commerciële reputatie, etc. van Addax), kan Addax zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst de koop, evenals alle andere overeenkomsten tussen Addax en de
koper, ontbonden verklaren ten laste van de koper, waarbij de koper alle door Addax geleden schade
dient te vergoeden, met een minimum van 25% van de contractprijs, onverminderd het recht van
Addax om hogere werkelijke schade aan te tonen en hogere schadevergoeding te vorderen.
5. Overmacht - De verplichtingen van Addax worden van rechtswege geheel of gedeeltelijk geschorst
indien zij deze (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen of slechts op een aanzienlijk meer
bezwarende wijze kan nakomen, wegens gebeurtenissen waarover zij redelijkerwijze geen controle
had, ongeacht of deze wel of niet voorzienbaar waren en ongeacht of deze zich voordoen bij Addax
of bij haar (onder)aannemers of leveranciers. Dergelijke gebeurtenissen, welke door de koper als
overmacht in hoofde van Addax worden erkend, omvatten minstens, zonder hiertoe te zijn beperkt,
productie- of bevoorradingsproblemen, oorlog, oproer, staking, lock-out, blokkade, boycot, diefstal,
machinebreuk, gebrek aan grondstoffen of transportmiddelen, vertraging of fouten bij leveranciers
of (onder)aannemers, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van enige overheid,
brand, overstroming, uitzonderlijke/slechte weersomstandigheden, faillissement of onvermogen,
etc. Indien de situatie die aanleiding geeft tot de schorsing langer aanhoudt dan 6 weken, kan Addax
inroepen geheel of gedeeltelijk ontslagen te zijn van haar verplichtingen en dit zonder dat de koper
aanspraak kan maken op een schadevergoeding of het recht heeft de volledige overeenkomst op te
zeggen.
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6. Privacy - Addax hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van
de koper. Voor meer informatie over hoe Addax deze persoonsgegevens verwerkt, verwijst Addax
naar haar privacybeleid: www.addaxmotors.com/nl/privacy
7. Bevoegde rechtbank en rechtskeuze - Voor alle geschillen met Addax zijn enkel de rechtbanken
van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende
zaken.
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