
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  

1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen op de voorzijde van de factuur of in enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of 
overeenkomst tussen Ortho Medic Care nv (Evolis 100 – 8500 Kortrijk – BTW BE 0848.468.896) (“OMC”) en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en bepalingen opgenomen op de voorzijde van de factuur of in 
enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen opgenomen op de voorzijde van de factuur of in enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele 
feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze 
algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. 

2. Behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van de factuur of in enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, geschiedt enige levering Ex Works het magazijn waar de producten door OMC ten behoeve van de Klant worden opgeslagen 
(Incoterms 2010).  

3. Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van OMC zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen OMC en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde 
vertegenwoordiger van OMC, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de producten. Leveringsdata worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden OMC niet. Eventuele overschrijdingen van deze 
termijnen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.  

4. Klachten omtrent de geleverde producten dienen binnen een termijn van 8 dagen na de levering bij aangetekend schrijven te worden gemeld. Na deze termijn worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. 

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van OMC. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per 
maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% 
van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 100€, onverminderd het recht van OMC om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn 
ten laste van de Klant. Bij niet-betaling is OMC tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen 
schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

6. Onverminderd andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, bestaat de waarborg van OMC voor niet-conforme producten enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval 
aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is OMC (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar 
contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is OMC niet aansprakelijk. Ingeval OMC aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van OMC beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. OMC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. OMC is nooit 
aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  

7. Eigendomsvoorbehoud België/Nederland Niettegenstaande dat het risico overgaat overeenkomstig de toepasselijke Incoterms, blijven de goederen eigendom van OMC zolang door de Klant de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan. 

8. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk. 
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