
 
 

Algemene voorwaarden OPTYL versie 1.02 dd.: 16/02/2010 

Algemeen 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten met Optyl. De koper verzaakt 

aan eigen aankoopvoorwaarden. 

Aanbiedingen 

 

2. Enkel de door Optyl ondertekende orderbevestiging of aanvaarde bestelling verbindt Optyl.  Een begin 
van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is geschied. 

3. Enkel de voorwaarden beschreven in de bestelling binden Optyl. 
4. De gebruikelijke of in normen beschreven toleranties zijn toegelaten. 

 

Prijzen 

 

5. Alle prijzen gelden in EURO, en zijn exclusief BTW. Montage en/of inbedrijfstelling bij de koper, 
bijkomende belastingen of heffingen zijn ten laste van de koper. 

6. Als de werken of leveringen meer dan drie maanden na de orderbevestiging uitgevoerd worden of als 
de koper de voorziene leveringsdatum wijzigt heeft Optyl het recht de prijzen te verhogen in 
verhouding tot stijgingen van de kostprijs van materialen, verzekeringen, diensten of loonkosten 

 

Werken en Materialen 

 

7. Optyl behoudt zich het recht voor om werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten 
uitvoeren. 

8. Indien nodig, en mits dezelfde functionaliteit, mogen de door Optyl geleverde materialen van een 
ander type of merk zijn dan de al gebruikte of deze vermeld op de bestellingbevestiging. 

 

Leveringstermijn 

 

9. De leveringstermijn is indicatief tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
10. Vertraging kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding. 

 

Leveringen & overdracht 

 

11. De goederen worden geleverd onder normale verpakking, niet afgeladen, franco op het adres van 
koper, met uitzondering van de bestellingen kleiner dan 500,00 euro (excl.BTW) waarvoor 20,00 euro 
(excl. BTW) transportkosten aangerekend zullen worden. 

12. Optyl is gerechtigd de goederen af te (laten) leveren bij de koper of op de door koper opgegeven 
leveringsplaats, zelfs als de koper afwezig is. Het vervoerdocument zal dan gelden als leveringsbewijs.  

13. Optyl heeft het recht de bestelde goederen in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te 
factureren 

14. Behoudens andersluidende documenten of vermeldingen wordt de levering geacht te zijn geschied op  
factuurdatum. Voor goederen zonder indienststelling worden de goederen als geleverd beschouwd 
zodra ze de magazijnen van Optyl verlaten. Op het tijdstip van levering gaat het risico op de koper 
over en komt voor zijn rekening alle directe of indirecte schade welke aan en/of door de goederen voor 
hem en/of derden mochten ontstaan. 

15. De koper of geadresseerde moet de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren en testen op 
gebreken of tekorten. Als de goederen in samen te bouwen onderdelen geleverd worden, moet de 
montage en plaatsing, op straf van verval van aansprakelijkheid, uitgevoerd worden ofwel volgens 
schriftelijke aanwijzingen van Optyl of deze van haar leveranciers, ofwel op aanwijzing van haar 
technici. 

 

Klachten bij levering van goederen 

 

16. De koper dient op straffe van verval klachten schriftelijk ter kennis brengen binnen 8 dagen na 
levering.  Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame 
spoed zijn opgespoord en binnen 8 dagen zijn ingediend, en de goederen inmiddels niet in behandeling 
werden genomen. 



 
 

17. Indien een tijdig ingediende klacht terecht blijkt te zijn, heeft Optyl de keuze: 
a. hetzij alsnog haar verplichtingen na te komen. 
b. hetzij de goederen terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom. 

Optyl is slechts tot nakoming hiervan gehouden, mits en nadat de desbetreffende goederen in originele 
staat franco aan Optyl zijn terug bezorgd, vergezeld van een gespecificeerd rapport waarin de klachten 
zijn beschreven. 

 

Uitvoering van werken 

 

18. De koper zal Optyl tijdig en volledig op de hoogte stellen van alle veiligheids- en eventuele 
milieuvoorschriften die gelden op de plaats van uitvoering. 

19. De koper zal Optyl op zijn kosten een adequate werk- en stockageruimte, alle informatie en technische 
hulpmiddelen en -krachten nodig voor een veilige en efficiënte uitvoering ter beschikking stellen; bij 
gebrek daaraan zullen de meerkosten ten laste zijn van de koper. 

20. De koper staat op zijn kosten in voor de beveiliging, bewaking en/of verzekering van de goederen 
en/of software op de werf, o.a. tegen verlies en/of beschadiging door vreemde oorzaak of diefstal en 
ontslaat Optyl van elke aansprakelijkheid. 

 

Oplevering 

 

21. Het testen en de oplevering kan slechts aangevat worden nadat de koper zijn installatie (mechanisch 
en elektrisch) gecontroleerd en goed bevonden heeft om de geleverde goederen er op te testen. Het 
starten en gebruiken van de installatie van koper gebeurt op risico van de koper. 
De koper zal een bevoegd persoon ter beschikking stellen die de installatie kent er ermee kan werken 
en die de levering kan beoordelen. Het testen en de oplevering zal verlopen volgens het schema van 
Optyl. 

 

Aansprakelijkheid: 

 

22. De aansprakelijkheid van OPTYL beperkt zich tot het goed functioneren van het voorgestelde concept 
of van de geleverde goederen. OPTYL is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.  De eventueel 
door Optyl verschuldigde vergoeding kan nooit de prijs van de geleverde goederen overschrijden. 

23. Als het contract ten gevolge van contractuele wanprestatie van de koper ontbonden wordt en als de 
onderdelen door Optyl nog niet besteld zijn en de voorbereiding, engineering of productie nog niet 
aangevat is zal de koper 25% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn als forfaitaire 
schadevergoeding, onverminderd het recht een hogere schade te bewijzen en te vorderen. 
Als de onderdelen reeds besteld zijn en/of de voorbereiding, engineering of de productie al aangevat is 
zal de koper het volledig bedrag van de bestelling verschuldigd zijn. 

24. Als Optyl producten levert die met software, of volgens analyse, plan, speciale aanwijzingen en/of 
specificaties en/of met onderdelen van de koper werden vervaardigd, is Optyl geenszins aansprakelijk 
voor enige inbreuk op intellectuele eigendom 

25. De koper vrijwaart Optyl voor alle aanspraken van derden en de eruit voortvloeiende kosten, ook 
kosten van verdediging en bijstand 

 

Betaling 

 

26. Alle facturen zijn betaalbaar op rekening van Optyl, binnen de 30 dagen na factuurdatum.  Bank en 
andere kosten zijn ten laste van de koper. 
In geval van niet betaling op vervaldag zal de prijs verhoogd worden met een forfaitaire 
schadevergoeding van 10%, met een minimum van 25,00 EUR.  Bovendien is vanaf vervaldag van 
rechtswege een intrest verschuldigd van 15% op jaarbasis. 
De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de 
andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 
De geleverde goederen blijven eigendom van Optyl tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en 
intresten. 

 

Geschillen 
 

27. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd, Belgisch recht is uitsluitend van toepassing 

 


