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Svensson Generators is merknaam van Svensson Machinery BVBA 

Artikel 1: Toepassing 
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen, leveringen en werkprestaties. Svensson Machinery 
bvba acht deze voorwaarden gekend en aangenomen door de koper. Door het accepteren van een aanbod, het geven van een opdracht, het aanvaarden van goederen, 
het aanvaarden van een factuur, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te 
hebben afgezien van alle eventuele bestaande eigen voorwaarden. 
 
Artikel 2: Orderbevestiging 
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden al onze aanbiedingen, catalogi en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt 
ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding en betaling van het voorschot. Bij gebrek aan deze schriftelijke aanvaarding dient de betaling van het voorschot 
als bevestiging beschouwd te worden. Enkel bij betaling van voorschot is de orderbevestiging compleet. 
 
Artikel 3: Prijzen 
De prijzen worden gefactureerd aan de dagprijzen op de dag van de levering behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een 
bestelling aanvaardt de klant dat Svensson Machinery BVBA gerechtigd is de overeengekomen prijs aan te passen indien de prijzen van lonen, sociale lasten, 
grondstoffen, buitenlandse valuta en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant 
schriftelijk worden medegedeeld en is voor hem bindend. Prijzen worden vermeld in Euro’s. 
 
Artikel 4:Aanvaarding 
Al de door ons verkochte goederen worden afgeleverd op het door de klant meegedeelde afleveringsadres. Hij is verantwoordelijk voor het voorzien van een goede 
losplaats of tenzij anders afgesproken. De aanvaarding der goederen gebeurt voorafgaand aan de lossing van het transportmiddel en vanaf dat ogenblik gaat het risico 
over op de klant. Verlies en beschadiging zijn vanaf dan voor rekening van de klant. Elke niet – conformiteit moet gemeld worden en op de leverbon genoteerd worden of 
uiteindelijk binnen de acht dagen gesignaleerd worden. Bij verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aangenomen dat de geleverde goederen conform 
zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek hierbij worden de goederen als aanvaard beschouwd. Bij niet – conforme levering heeft Svensson Machinery bvba het recht tot 
vervanging over te gaan, al dan niet tot de ontbinding van de overeenkomst zonder enige schadeloosstelling kan gevorderd worden. 
 
Artikel 5: Overmacht 
Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking 
van het contract of order. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Svensson Machinery bvba het recht de overeenkomst 
aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding. 
 
Artikel 6: Waarborg 
De waarborg kan hoogstens die zijn dewelke door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestelde beperkingen. De leveringen zijn gewaarborgd gedurende 
maximaal één jaar vanaf de leveringsdatum of anders aangegeven op de offerte. Wanneer de gebruiksduur 8 uur per dag overschrijdt, wordt de waarborgperiode beperkt 
tot maximaal 6 maanden.Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen en garantie voor verborgen gebreken wordt, behalve in 
geval van opzet onzerzijds, slechts verleend indien ervoor geldig wordt geprotesteerd binnen de 2 dagen na de vaststelling van het defect. Onze garantie beperkt zich tot 
de vervanging door gelijkwaardige goederen of onderdelen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering en montage door de klant worden gedragen. De klachten 
moeten schriftelijk worden ingediend. De waarborg vervalt ten alle tijden wanneer de bij levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er 
verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. Vallen niet onder de 
garantie: Normale slijtage, defecten t.g.v. gebrekkig onderhoud, gebruikersfouten, misbruik en verkeerd gebruik. Er kan slechts sprake zijn van waarborg indien het 
onderhoud regelmatig door Svensson Machinery bvba of een door Svensson Machinery bvba erkende technieker werden uitgevoerd. Vergoeding t.g.v. tijdverlies, 
commerciële verliezen, vervolgschade of kosten van het huren van een vervangtoestel vallen nooit onder de garantie en zullen nooit worden vergoed. De klant is zelf 
verantwoordelijk voor het tijdige aanvraag van zijn onderhouden. 
 
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
Er werd bij de bestelling uitdrukkelijk overeengekomen dat in afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, de door ons geleverde goederen onze exclusieve 
eigendom blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, plus eventuele interesten en kosten. Tot aan de betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de 
verkoopovereenkomst blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de klant niet gerechtigd, vooraleer de betaling ervan uitgevoerd te hebben, de 
goederen aan derden over te dragen. Zolang de koopprijs door welke omstandigheden ook niet ten volle worden betaald behouden wij het recht om onze goederen zonder 
voorafgaande verwittiging terug op te halen bij onze koper. De aanvaarding van onze voorwaarden geldt als de machtiging daartoe.  
 
Artikel 8: Klachten 
Indien niet terstond na de levering wordt gereclameerd, zijn de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, als juist erkend. Alle overige klachten moeten, om aanvaardbaar te zijn, 
uiterlijk binnen de 2 dagen na de ontvangst der goederen aangetekend worden ingediend. Bemerkingen geven de klant niet het recht om de betaling op te schorten. 
 
Artikel 9: Betaling 
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
Svensson Machinery bvba vraagt bij elke order een voorschot van 50%.  Elke factuur dient bij rechtswege bij ontvangst onmiddellijk contant voldaan te worden op 
rekeningnummer van Svensson Machinery.  Bij niet betaling op vervaldag brengt dit van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is een interest op zoals 
hieronder bepaald. Het factuurbedrag zal verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 per 
factuur. Svensson Machinery bvba heeft het recht om een hogere schade te vorderen indien zij dit kan bewijzen. Daarenboven zal een intrest verschuldigd zijn van 12 % 
per jaar, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege opeisbaar, zonder dat daartoe enige 
ingebrekestelling vereist is. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bovendien zal bij niet betaling van een 
factuur op haar vervaldag het geheel van de schulden opvorderbaar worden en dit zal als gevolg hebben dat alle leveringen zullen stopgezet worden tot volledige 
aanzuivering van de totale schuld. 
 
Artikel 10. Annulering 
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van Svensson Machinery bvba. In geval van annulering 
van de bestelling zal de koper, naast terugbetaling van de door Svensson Machinery bvba gemaakte kosten, aan Svensson Machinery bvba, een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd zijn van 25 % van de koopprijs, met een minimum van € 100 per annulering. 
 
Artikel 11: Bevoegdheid 
Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel te Hasselt zijn 
bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Svensson Machinery bvba afgeweken worden. 
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid 
Alle inlichtingen die Svensson Machinery bvba aanbiedt m.b.t. de aangeboden en/of verkochte goederen worden te goeder trouw meegedeeld. In geen geval zal 
Svensson Machinery bvba aansprakelijk worden gesteld en/of verplicht worden tot betaling van schadevergoedingen voor verkeerde inlichtingen die zij zou meegedeeld 
hebben met betrekking tot de inhoud, de kwaliteit, de hoeveelheid en de algemene omschrijving van de aangeboden en/of verkochte goederen. Svensson Machinery bvba 
levert al zijn generatoren met de bijbehorende documentatie. Deze wordt eenmalige bezorgd bij aflevering in een daarvoor voorziene mapje. Wanneer bijbehorende 
documentatie na levering wordt aangevraagd (door verlies klant) zal Svensson Machinery bvba hiervoor de gemaakte kosten van opzoekingen door factureren.  Alle 
inlichtingen die Svensson Machinery bvba aanbiedt worden ter goeder trouw meegedeeld. 


