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ALGEMENE 

VERKOOPVOORWAARDEN TESTAS 

VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN 

EN DIENSTEN 

 

Artikel 1. Definities 

 

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt 

verstaan onder: 

Testas: Testas NV  (met  maatschappelijke  zetel  te 

2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12,  

ingeschreven in het KBO-register  onder  

ondernemingsnummer 0413.723.905).  

Algemene Verkoopvoorwaarden: Deze algemene 

verkoopvoorwaarden van Testas voor de levering 

van Goederen en Diensten.   

Diensten: werkzaamheden die bestaan in het 

leveren van diensten, het tot stand brengen van een 

werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het 

uitgeven van werken of het vervoeren of doen 

vervoeren van personen of zaken.   

Goederen: roerende zaken, onroerende zaken, 

software en vermogensrechten.  

Koper: de partij waaraan Testas Goederen en/of 

Diensten levert of met Testas is overeengekomen 

zulks te doen.   

Partijen: Testas en de Koper.  

Schriftelijk: elke vorm van communicatie via post, e-

mail of ander elektronisch dataverkeer.   

Offerte: een op verzoek van de Koper door Testas 

opgesteld document bevattende een  

gespecificeerde aanbieding betreffende een  

beoogde Overeenkomst.   

Order: een door de Koper bij Testas geplaatste 

schriftelijke bestelling voor de levering van Goederen 

en/of Diensten.  

Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde  

afspraken tussen Testas en de Koper betreffende de 

verkoop van Goederen en/of Diensten door Testas, 

alsmede alle (rechts)handelingen die daarmee 

verband houden. 

Overmacht: iedere tekortkoming die haar oorzaak 
vindt in omstandigheden die buiten de redelijke 
controle liggen van de partij die tekortschiet, door die 
partij niet voorzien of vermeden kon worden, en die 
de uitvoering van de verbintenis(sen) van die partij 
onder de Overeenkomst onmogelijk maakt.  
Hieronder vallen in ieder geval tekortkomingen die 
het gevolg zijn van stroomuitval, storingen in 
telecommunicatiediensten, cybercriminaliteit, brand, 
import- en exportbeperkingen, stakingen, uitval van 
machines, bedrijfsstoornissen bij, of tekortkomingen 
van toeleveranciers en andere derden, ziekte van 
personeel, gebrek aan personeel,  
onbeschikbaarheid, schaarste, verlate aanlevering 
of ongeschiktheid van grondstoffen en materialen om 
welke reden dan ook. Onder overmacht wordt echter 
niet begrepen elke tekortkoming in de nakoming van 

de verplichtingen van (een) door de Koper  
ingeschakelde derde(n).  
 
Artikel 2. Algemene bepalingen  
 
2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van 

toepassing op en maken integraal onderdeel uit 
van alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, 
Orders, orderbevestigingen, opdrachten, 
opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en 
andere rechtshandelingen voor het leveren van 
Goederen en/of Diensten.  

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door de 
Koper gehanteerde algemene voorwaarden 
wordt door Testas uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3 Afwijkingen van de Algemene  
Verkoopvoorwaarden gelden slechts indien 
deze uitdrukkelijk schriftelijk worden  
overeengekomen en slechts voor de  
desbetreffende Overeenkomst. Desgevallend 
behouden deze Algemene  
Verkoopvoorwaarden hun aanvullende werking. 

2.4 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse 
tekst van de Algemene Verkoopvoorwaarden en 
vertalingen daarvan, prevaleert steeds de 
Nederlandse tekst. 

 
Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van  
overeenkomsten   
 
3.1 Alle aanbiedingen, Offertes, en overige  

mededelingen van Testas over de Goederen of 
Diensten zijn vrijblijvend en binden Testas niet. 
Mondelinge afspraken, Overeenkomsten en 
aanvullingen en wijzigingen op een  
Overeenkomst tussen partijen binden Testas 
slechts indien zij schriftelijk door Testas zijn 
bevestigd. In geval van tegenstrijdigheid tussen 
de bestelling van de Koper en de bevestiging 
van Testas is uitsluitend de bevestiging van 
Testas bindend. 

3.2 De Overeenkomst komt in hoofde van de Koper 
tot stand door schriftelijke aanvaarding van de 
Offerte. 

3.3 Indien een Order door de Koper wordt geplaatst 
zonder een daaraan voorafgaande Offerte van 
Testas, dan komt de Overeenkomst tot stand 
voor zover het Order door Testas schriftelijk 
wordt aanvaard of uitgevoerd. 

3.4 De Koper is niet gerechtigd om een door haar 
geplaatst Order na de totstandkoming van de 
Overeenkomst te wijzigen. Een dergelijke 
wijziging staat gelijk aan een annulering van het 
Order, tenzij de wijziging schriftelijk wordt 
aanvaard door Testas. 

3.5 In geval van een eenzijdige annulering van een 
Order voor standaard/assortimentsproducten 
door de Koper, is Testas gerechtigd op een 
annuleringsvergoeding gelijk aan 30% van de 
voor het Order overeengekomen prijs. In geval 
van een eenzijdige annulering van een klant 
specifiek Order door de Koper, is Testas 
gerechtigd op een annuleringsvergoeding gelijk 
aan 75% van de voor het Order  



 

 

  
Pagina 2 van 6 Algemene verkoopvoorwaarden Testas voor de levering van goederen en 

diensten – februari 2022 

 

overeengekomen prijs. Deze bepaling geldt 
onverminderd het recht van Testas op een 
vergoeding van haar reële schade of de  
uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld in 
het geval de Goederen of Diensten elders 
werden ingekocht. 

 

Artikel 4. Prijzen en betaling  

 

4.1 Alle overeengekomen prijzen luiden in Euro’s. 

4.2 Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de 

gegevens verstrekt door de Koper en gelden 

slechts voor zover deze gegevens actueel, 

correct en volledig zijn. 

4.3 De in prijsoffertes opgegeven prijzen worden 

steeds geacht netto -verkoopprijzen te zijn, 

exclusief belastingen, opgelegd of geheven met 

betrekking tot de Goederen en/of Diensten, 

documentatie, emballage, verpakking en 

verzending, en/of kosten (transport,  

verzekering, …), tenzij voorafgaand en  

uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.  

4.4 De levering van gewijzigde of aanvullende 

Goederen of Diensten, geeft recht op een 

meerprijs ten laste van de Koper, aan de op dat 

ogenblik in de onderneming van Testas  

geldende verkoopprijzen (Goederen) en 

regieprijzen (Diensten). 

4.5 Testas is gerechtigd om op elk ogenblik na de 

totstandkoming van een Overeenkomst en voor 

de levering de prijs van de Goederen of  

Diensten te verhogen volgens onderstaande 

formule: p = P x ((a x s/S) + (b x i/I) + (c x t/T) + 

d)), waarbij p = nieuwe prijs, P =  

overeengekomen prijs, a = 50% (geschat 

aandeel van s/S in de prijs), s/S = niveau van 

verhoging van de totale kosten van grondstoffen 

binnen Testas tussen de datum waarop de prijs 

werd overeengekomen en de datum waarop de 

verhoging van de prijs wordt toegepast, b = 10% 

(geschat aandeel van i/I in de prijs), i/I = niveau 

van verhoging van de totale loonkosten binnen 

Testas tussen de datum waarop de prijs is 

overeengekomen en de datum waarop de 

verhoging van de prijs wordt toegepast, C = 20% 

(geschat aandeel van t/T in de prijs), t/T = niveau 

van verhoging van de totale vervoerskosten, 

energie -en/of brandstofkosten binnen Testas 

tussen de datum waarop de prijs is  

overeengekomen en de datum waarop de 

verhoging van de prijs wordt toegepast, d = 

20%). Testas is gerechtigd om een verhoging 

van overheidstoelagen na de totstandkoming 

van de Overeenkomst en voor de levering van 

een Goed of Dienst onmiddellijk en één op één 

door te rekenen aan de Koper. 

4.6 De Koper aanvaardt een digitale facturatie van 

Goederen en Diensten. Facturen worde n 

betaald op de zetel van Testas. De  

betalingstermijn is dertig (30) dagen na  

ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen.  Facturen worden op 

straffe van verval geprotesteerd binnen de 

vervaltermijn van de factuur. De laattijdige 

betaling van één factuur, maakt alle  

openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 

4.7 Bij overschrijding van een overeengekomen 

betalingstermijn is de Koper, zonder dat daartoe 

enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De 

Koper is desgevallend een verwijlinterest 

verschuldigd op het openstaande  

factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de 

bijzondere wettelijke interestvoet (W. 02/08/02), 

tot algehele betaling wordt ontvangen,  

vermeerderd met een schadeloosstelling voor 

buitengerechtelijke invorderingskosten,  

berekend als 10% van het factuurbedrag, met 

een minimum van 125,00 EUR.  

4.8 Indien de Koper enige verplichting uit hoofde 

van de Overeenkomst of de Algemene  

Verkoopvoorwaarden niet (volledig) nakomt, is 

Testas gerechtigd om haar eigen verplichtingen 

uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten 

tot aan de remediëring door de Koper,  

vermeerderd met een redelijke  

reorganisatietermijn, zonder afbreuk te doen 

aan andere remedies waarover Testas zal 

beschikken.  

4.9 Testas is te allen tijde gerechtigd vorderingen 

van de Koper op haar te verrekenen met 

vorderingen die zij, dan wel een aan haar 

gelieerde vennootschap, uit welke hoofde dan 

ook, heeft op de Koper dan wel op een aan de 

Koper gelieerde vennootschap.  

 

Artikel 5. Levering  

 

5.1 Levering van Goederen geschiedt DAP volgens 

de meest recente versie van de Incoterms zoals 

vastgesteld door de International Chamber of 

Commerce (“ICC”), tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen.  

5.2 Leveringstermijnen zijn indicatief, tenzij  

schriftelijk anders overeengekomen met de 

aanduiding “bindende levertermijn”.  

Levertermijnen lopen in ieder geval slechts 

nadat Testas in het bezit is gesteld van alle 

informatie nodig het Order uit te voeren en een 

eventueel overeengekomen aanbetaling werd 

ontvangen. Deelleveringen door Testas zijn 

toegelaten. Er geldt een tolerantie op de 

geleverde hoeveelheden Goederen van 10% in 

meer of in min, zonder verhaal van de Koper, 

behoudens een verrekening van het  

Prijsverschil. 

5.3 Zodra de Goederen ter afname voor de Koper 

gereed staan en Testas dit aan de Koper heeft 

medegedeeld, is de Koper verplicht de  
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Goederen direct af te nemen. Niet nakoming van 

deze verplichting geeft Testas het recht om de 

Goederen voor rekening en risico van de Koper 

op te slaan, dan wel deze opgeslagen te houden 

en aan de Koper te factureren, onverminderd de 

overige rechten van Testas. In dergelijke 

gevallen kan betaling van de Prijs door de Koper 

niet worden geweigerd wegens gebrek aan 

levering. 

 

Artikel 6. Risico- en eigendomsovergang  

 

6.1 De geleverde Goederen blijft eigendom van 

Testas totdat de volledige prijs (hoofdsom, 

kosten en interesten) door de Koper is betaald.  

6.2 Het risico met betrekking tot de geleverde 

Goederen wordt overgedragen op het ogenblik 

van de levering volgens de toepasselijke 

incoterm.  

 
Artikel 7. Verpakking  
 
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 

worden de Goederen verpakt overeenkomstig 
de binnen Testas gebruikelijk geldende  
richtlijnen. 

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal 
Testas voor elke levering een paklijst bijvoegen 
waarop is vermeld: (i) het volledige  
ordernummer; (ii) per onderdeel het  
itemnummer, hoeveelheid en omschrijving; en 
(iii) indien aangegeven, het artikelnummer.  
 

Artikel 8. Garantie  
 
8.1 De door Testas geleverde Goederen dienen te 

voldoen aan de schriftelijk overeengekomen 
specificaties. Behoudens schriftelijk  
overeengekomen kwaliteitsnormen en  
andersluidende afspraken, dienen de Goederen 
uitsluitend te voldoen aan de eisen van EU–
productwetgeving zoals toegepast in België. 
Aan eventuele afbeeldingen, omschrijvingen en 
informatie over prijs, maat, gewicht en  
kwaliteiten van de Goederen in prijslijsten, op 
websites of in andere algemene publicaties door 
Testas of derden, kan de Koper geen rechten 
ontlenen. Testas draagt er geen  
verantwoordelijkheid voor dat de geleverde 
Goederen geschikt zijn voor enig doel waarvoor 
de Koper de Goederen wil gebruiken, be- of 
verwerken, tenzij Testas de geschiktheid voor 
dat doel expliciet schriftelijk aan de Koper heeft 
bevestigd. Geringe, in de branche gebruikelijke 
of technisch redelijkerwijs niet te vermijden 
afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, 
maat, gewicht of afwerking leveren geen 
tekortkoming op. Monsters worden slechts bij 
wijze van aanduiding verstrekt. 

8.2 Testas garandeert dat de Goederen aan het 
bepaalde in artikel 8.1 beantwoorden  
gedurende een periode van 6 maanden na 

aflevering, tenzij schriftelijk anders is  
overeengekomen. Deze garantie gaat evenwel 
teniet vanaf het ogenblik van be- en/of  
verwerking van de Goederen door de Koper. 

8.3 Onmiddellijk na de levering dient de Koper de 
geleverde Goederen te controleren op  
eventuele afwijkingen van hetgeen is  
overeengekomen. Eventuele tekorten moeten 
aangetekend worden op de vrachtbrief of 
afleverdocument. Tevens dienen deze tekorten, 
alsmede eventuele andere bij aflevering 
zichtbare gebreken schriftelijk bij Testas te 
worden gemeld binnen tien werkdagen na 
aflevering. Niet zichtbare gebreken dient de 
Koper schriftelijk te melden bij Testas binnen 
tien werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of 
had behoren te ontdekken.  
De rechtsvordering met betrekking tot  

verborgen gebreken in de koopwaar dient door 

de Koper bij gebrek aan minnelijke regeling te 

worden ingesteld binnen een termijn van 6 

maanden volgend op de melding ervan  

overeenkomstig deze bepaling.  

8.4 Indien de melding gegrond is, heeft Testas naar 

keuze het recht om (1) de gebrekkige of niet-

conforme Goederen te vervangen, om (2) de 

gebrekkige of niet-conforme Goederen  

kosteloos te herstellen of aan te passen, of om 

(3) de koop te ontbinden en de gebrekkige of 

niet-conforme Goederen terug te nemen.  

8.5 De Koper kan op een gebrek in de Goederen 

geen beroep meer doen indien het gebrek niet 

binnen de toepasselijke garantietermijn of 

conform het hiervoor in dit artikel 8 bepaalde bij 

Testas is gemeld.  

8.6 De Koper dient gebrekkige Goederen ter 

beschikking van Testas te houden en Testas in 

de gelegenheid te stellen deze Goederen te 

onderzoeken. Het indienen van een klacht geeft 

de Koper geen recht tot opschorting van zijn 

betalingsverplichting.  

 

Artikel 9. Geheimhouding  

 

9.1 De Koper zal het bestaan, de aard en de inhoud 

van de Overeenkomst evenals overige  

bedrijfsinformatie waarvan zij in het kader van 

de aankoop van Goederen en/of Diensten van 

Testas kennis neemt en waarvan zij  

redelijkerwijs kan vermoeden dat deze  

vertrouwelijk is, geheimhouden en derhalve niet 

aan enige derde openbaren zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Testas. Onder vertrouwelijke informatie valt in 

ieder geval - maar is niet beperkt tot - door 

Testas gehanteerde prijzen, tussen Partijen 

gemaakte commerciële  afspraken en 

bedrijfsinformatie, in de ruimste zin van het 

woord, van (klanten van) Testas.  
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9.2 De Koper is verplicht de in dit artikel bedoelde 

geheimhoudingsverplichting op te leggen aan 

haar medewerkers/ondergeschikten en derden 

die noodzakelijkerwijs kennis krijgen of dragen 

van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie 

en is er verantwoordelijk voor dat deze  

medewerkers/ondergeschikten en derden deze 

verplichting nakomen.  

9.3 De geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit 

artikel geldt niet indien en voor zover een 

verplichting tot openbaring voortvloeit uit de wet, 

een uitspraak van de rechter of een aanwijzing 

van een toezichthoudend orgaan of  

overheidsinstantie, in welke gevallen de Koper 

vooraf de wijze van openbaarmaking zal 

afstemmen met Testas en de openbaarmaking 

zal worden beperkt tot enkel dat gedeelte van de 

informatie waartoe de Koper wettelijk wordt 

verplicht. 

9.4 Bij niet-nakoming van verplichtingen ingevolge 

dit artikel heeft Testas het recht de  

Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te 

zeggen, zonder dat zij jegens de Koper enige 

schadevergoeding is verschuldigd. Daarnaast is 

de Koper voor iedere overtreding een  

onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 

€25.000,00 (lees: “vijfentwintigduizend euro”), te 

vermeerderen met een bedrag van €5.000,00 

(lees: “vijfduizend euro”) voor ieder(e) dag(deel) 

dat de overtreding voortduurt, onverminderd het 

recht van Testas om volledige  

schadevergoeding van de Koper te vorderen.  

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid  

 

10.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld, 

is de aansprakelijkheid van Testas voor schade 

als gevolg van de levering van Diensten beperkt 

tot de schade waarvoor Testas verzekerd is. 

Indien Testas voor schade als gevolg van de 

levering van Diensten niet verzekerd zou zijn, of 

haar verzekeringsmaatschappij zou voor deze 

schade geen dekking verlenen, dan is haar 

aansprakelijkheid beperkt tot de prijs van de 

relevante Dienst.   

10.2  Behoudens in geval van opzet of grove schuld, 

is Testas niet aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door haar aangestelden.  

10.3  Behoudens in geval van opzet of grove schuld, 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 5.2, is de 

aansprakelijkheid van Testas voor de laattijdige 

levering van Goederen beperkt tot de prijs van 

de Goederen. 

10.4  Behoudens in geval van opzet of grove schuld, 

is de aansprakelijkheid van Testas voor  

verborgen gebreken in de Goederen beperkt in 

de tijd tot aan de verwerking van de Goederen 

door de Koper, en alleszins tot een periode van 

6 maanden volgende op de levering van de 

Goederen. 

10.5  Testas draagt geen aansprakelijkheid voor de 

onjuistheid of onvolledigheid van aan de Koper 

verstrekte adviezen.  

10.6  Tenzij strijdig met dwingend recht, draagt 

Testas geen aansprakelijkheid voor indirecte 

schade, waaronder mede zal zijn begrepen 

gederfde winst en omzet, transportkosten, in- en 

uitbouwkosten, verlies aan goodwill,  

schadevergoedingen en boetes verschuldigd 

aan derden en vertragingsschade. Testas is ook 

niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten 

gevolge van overmacht, zoals omschreven in 

deze voorwaarden. 

10.7  Testas kan in geen geval aansprakelijk worden 

gesteld voor schade aan de koopwaar als 

gevolg van een oneigenlijk gebruik en/of een 

gebrekkig onderhoud van de koopwaar, in geval 

van een aanpassing of een herstel van de 

Goederen door de koper of een derde, indien de 

Goederen aan abnormale omstandigheden zijn 

blootgesteld, of wanneer de Goederen langer 

dan normaal zijn opgeslagen waardoor  

kwaliteitsverlies kan optreden en/of voor schade 

met een andere oorzaak dan een verborgen 

gebrek in de geleverde koopwaar.  

10.8  De Koper is aansprakelijk voor en zal Testas 

vrijwaren en schadeloos houden van en tegen, 

alle schade die door Testas of door derden 

wordt geleden als gevolg van een tekortkoming 

door de Koper, haar personeel of derden die 

door haar bij de uitvoering van de  

Overeenkomst zijn  betrokken, waaronder – dus 

niet beperkt tot – hulppersonen en  

onderaannemers, van haar verplichtingen op 

grond van de Overeenkomst, een  

onrechtmatige daad of andere rechtsgrond, 

tenzij de schade het gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid aan de zijde van Testas.   

10.9  De Koper vrijwaart Testas tegen alle financiële 

gevolgen van aanspraken van derden in enig 

verband staande met de uitvoering van haar 

verplichtingen die voortvloeien uit de  

Overeenkomst.  

 

Artikel 11. Beëindiging  

 

11.1  Indien en voor zover een partij niet, niet tijdig of 

niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die 

voortvloeit uit of anderszins verband houdt met 

de Overeenkomst, en in gebreke blijft om deze 

tekortkoming te remediëren binnen een termijn 

van 15 werkdagen volgend op een  

aangetekende ingebrekestelling, dan heeft de 

andere partij het recht om de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang en zonder hernieuwde 

ingebrekestelling te beëindigen, zonder dat de 
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beëindigende partij tot enige vergoeding van 

welke schade dan ook gehouden is. 

11.2  Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling te beëindigen, zonder dat de 

beëindigende partij tot enige vergoeding van 

welke schade dan ook gehouden zijn, ingeval 

van: 

(i.) (een aanvraag tot)  faillietverklaring van de 

andere partij;   

(ii.) onder curatelestelling of onder  

bewindstelling van de andere partij;   

(iii.) verkoop of beëindiging van de onderneming 

van de andere partij;   

(iv.) intrekking van vergunningen van   

de andere partij die voor de uitvoering van de 

Overeenkomst noodzakelijk zijn; of   

(v.) beslag op een belangrijk deel van de 

bedrijfsmiddelen van de andere partij.  

(vi.) indien er zich in hoofde van de andere partij 

een controlewijziging voordoet in de zin van 

artikel I:14 WVV; 

11.3  Testas is gerechtigd om de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling te beëindigen op het ogenblik 

dat de kredietverzekeraar van Testas geen 

integrale dekking meer verleent voor de Koper. 

11.4  In geval van Overmacht aan de zijde van een 

partij wordt de nakoming van de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur 

van de periode waarin de Overmacht voortduurt, 

zonder dat Partijen over en weer tot enige 

schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Op 

straffe van verval van het beroep op Overmacht, 

dient de partij die daarop een beroep wenst te 

doen de andere partij onverwijld, doch uiterlijk 

binnen drie (3) werkdagen na het ontstaan van 

de Overmacht, daarvan schriftelijk op de hoogte 

stellen, met een beschrijving van de Overmacht, 

de wijze waarop de Overmacht de uitvoering 

van de Overeenkomst onmogelijk maakt, de 

vermoedelijke duur van de Overmacht en acties 

die deze partij zal ondernemen om de schade 

veroorzaakt door de Overmacht te vermijden of 

minstens te beperken. Indien de toestand van 

Overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen, 

heeft de andere partij het recht de  

Overeenkomst met onmiddellijke ingang 

schriftelijk te beëindigen, zonder dat daarbij enig 

recht op schadevergoeding zal ontstaan. 

 
Artikel 12. Intellectuele Eigendom  
 
12.1  Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die 

Testas in het kader van de Overeenkomst aan 
de Koper verstrekt, blijven eigendom van 
(klanten van) Testas en mogen door de Koper 
slechts worden gebruikt ter uitvoering van de 
Overeenkomst. Na afloop van de  
Overeenkomst worden de desbetreffende 

documenten en informatie op eerste verzoek 
aan Testas  geretourneerd. 

12.2  Wanneer bij de uitvoering van de  
Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten 
ontstaan, dan berusten de intellectuele  
eigendomsrechten bij Testas. Voor zover de 
intellectuele eigendomsrechten krachtens de 
wet bij de Koper komen te rusten, draagt de 
Koper deze intellectuele eigendomsrechten bij 
voorbaat over aan Testas en zal de Koper indien 
nodig haar medewerking verlenen aan deze 
overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een 
volmacht waarmee Testas al hetgeen kan doen 
wat nodig is waardoor de intellectuele  
eigendomsrechten bij Testas komen te rusten. 
De Koper doet, voor zover wettelijk toegestaan, 
afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten 
die bij de Koper blijven berusten. In de mate een 
afstand wettelijk niet is toegestaan, verleent de 
Koper een kosteloze, eeuwigdurende,  
overdraagbare en wereldwijde licentie.  
 

 
Artikel 13. Privacy  
 
Indien en voor zover persoonsgegevens worden 
verstrekt in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst, zullen Partijen deze zorgvuldig, 
vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming verwerken. 
 
Artikel 14. Overige bepalingen  
  
14.1  De Koper zal de rechten en verplichtingen die 

voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien 
noch geheel noch gedeeltelijk aan derden 
overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Testas.  

14.2  Testas heeft het recht deze Algemene  
Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of 
aan te vullen. Ingeval deze Algemene  
Verkoopvoorwaarden wijzigen, zal de Koper 
hierover worden geïnformeerd door Testas. De 
gewijzigde versie van deze Algemene  
Verkoopwaarden zal automatisch van  
toepassing zijn op het volgende Order.   

14.3  Voor zover één of meer bepalingen van deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of 
vernietigbaar zijn, verlenen Partijen de  
bevoegde rechtsmacht de bedoeling om deze 
bepalingen te vervangen door een geldige en 
afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk de 
inhoud en de bedoeling der partijen van de 
oorspronkelijke bepaling benadert. 

14.4  Vorderingsrechten van de Koper op Testas 
vervallen uiterlijk na verloop van één (1) jaar na 
het ontstaan daarvan behoudens toepassing 
van een dwingende en wettelijk bepaalde 
termijn of een andersluidende bepaling in deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden. 
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Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde  

rechter 

15.1  Op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, 

Orders, orderbevestigingen, opdrachten, 

opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en 

andere rechtshandelingen voor het leveren van 

Goederen en/of Diensten waarop deze  

Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing 

zijn, is het Belgisch recht van toepassing. 

Buitenlandse wetgeving en verdragen, zoals de 

toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde 

Naties inzake internationale  

koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken (Weens Koopverdrag) zijn uitdrukkelijk 

uitgesloten, evenals als enige bestaande of 

toekomstige internationale regeling inzake koop 

van roerende lichamelijke zaken waarvan de 

werking door partijen kan worden uitgesloten. 

15.2  Alle geschillen die tussen Testas en de Koper 

mochten ontstaan naar aanleiding van de 

Offerte, Order, Overeenkomst, dan wel nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg 

mochten zijn, dan wel alle overig  

(rechts)handelingen waarop de Algemene 

Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, 

zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling 

Antwerpen. Indien en voor zover de Koper noch 

zijn maatschappelijke zetel noch een  

hoofdbestuur of hoofdvestiging heeft op het 

grondgebied van een lidstaat zoals bepaald in 

Verordening (EU) nr. 1215/2012 (EEX-

Verordening), en daar derhalve geen  

woonplaats heeft op grond van de “EEX-

Verordening”, zullen geschillen uitsluitend 

worden beslecht overeenkomstig het  

Arbitragereglement van het CEPANI. De 

procedure zal worden gevoerd in de Engelse 

taal. De plaats van arbitrage is Antwerpen. 


