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ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
 
Artikel 1:Toepassing 

 

1.1 Elke bestelling van de klant en betaling van facturen betekent de aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. 
 

1.2 Enkel deze verkoop-en leveringsvoorwaarden gelden voor alle bestellingen van de klant en alle offertes, orderbevestigingen, fac- 
turen en andere documenten van LANICAD CADburo BVBA evenals voor alle overeenkomsten gesloten tussen LANICAD CADburo BVBA 
en haar klanten. De voorwaarden van de klant worden niet aanvaard en zijn niet tegenstelbaar aan LANICAD CADburo BVBA. 

 

1.3 Afwijkingen op deze verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn alléén bindend, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door LANICAD 
CADburo BVBA werden aanvaard vóór enige contractsluiting, niettegenstaande enig andersluidend beding op enig document van 
de klant. 

 

1.4. De nietigheid of onafdwingbaarheid van een van de bepalingen van deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden brengt de 
geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.  LANICAD CADburo BVBA en de klant zullen in dat 
geval een bepaling vastleggen die het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 
Artikel 2: Offertes 

 

2.1 De door LANICAD CADburo BVBA gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders 
aangegeven. 

 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van LANICAD CADburo BVBA aan de klant, tenzij LANICAD 
CADburo BVBA hier van afziet. 

 

2.3. Bij verschil tussen de bestelling van de klant en de offerte of de orderbevestiging van LANICAD CADburo BVBA is enkel de offerte 
of de orderbevestiging van LANICAD CADburo BVBA bindend. 

 
Artikel 3: Prijs en Betaling 

 

3.1 Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders  
overeengekomen. 

 

3.2 De prijs bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken of de werken/diensten, de kosten van verpakking en de kosten van 
vervoer en aflevering. 

 

3.3. De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de aanvaarding van de bestelling van 
kracht zijn. LANICAD CADburo BVBA kan ten alle tijde haar prijzen aanpassen. 

 

3.4 Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag volgens de termijn bepaald in de betalingswijze en op de maatschappelijke zetel 
van LANICAD CADburo BVBA. 

 

3.5 Elke onbetaalde factuur op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een intrestvoet van 10% per 
jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125€. 

 

3.6 Bij het uitstellen van de uitvoering van de overeenkomst door de klant, kunnen de gemaakte kosten reeds gefactureerd worden, 
onverminderd alle andere rechten van LANICAD CADburo BVBA. 

 

3.7. Ingeval de klant een van zijn verplichtingen niet nakomt (bv. zijn verplichting tot betaling of verzekering, of in gebreke blijft 
één van zijn verplichtingen bij eigendomsvoorbehoud vanwege LANICAD CADburo BVBA te vervullen), een uitstel van betaling vraagt, 
of failliet wordt verklaard, is het saldo van de schuld van de klant ten opzichte van LANICAD CADburo BVBA onmiddellijk opeisbaar, 
ook al zouden er nog facturen openstaan met een latere vervaldag. 

 
Artikel 4: Levering- en uitvoeringsmodaliteiten 

 

4.1 De opgegeven leveringstermijnen en uitvoeringsperiode zijn niet bindend voor LANICAD CADburo BVBA en worden slechts als 
aanwijzing vermeld, zodat een vertraging geen recht geeft aan de klant om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, 
een schadevergoeding te vorderen of enige andere maatregel te treffen. 

 

4.2. De klant is niet gerechtigd om bij een laattijdige levering de geleverde koopwaar te weigeren of bij vertraging in de uitvoering 
de te verrichten werken/diensten te weigeren. 

 

4.3. De goederen worden geleverd en ter beschikking gesteld van de klant in de kantoren LANICAD CADburo BVBA of door de afgifte 
van de goederen in de kantoren van LANICAD CADburo BVBA aan een vervoerder of expediteur, tenzij anders uitdrukkelijk en 
schriftelijk door LANICAD CADburo BVBA aanvaard. LANICAD CADburo BVBA heeft het recht de goederen die klaar zijn voor transport 
doch buiten haar schuld niet werden afgenomen op de afgesproken leverdatum door de klant voor rekening (5% per maand van de 
netto-factuurwaarde van de betrokken goederen) en risico van de klant te bewaren en tevens betaling te eisen als had de levering 
plaatsgevonden. 

 

4.4. LANICAD CADburo BVBA is gerechtigd tot gedeeltelijke leveringen, indien niet alle verkochte goederen voorradig of beschikbaar 
zijn. 

 
Artikel 5: Middelenverbintenissen 

 

Alle verbintenissen van LANICAD CADburo BVBA zijn middelenverbintenissen, die zij naar best vermogen zal 
uitvoeren. 
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Artikel 6: Opdrachtwijzigingen 
 

De klant heeft het recht om in de loop van de uitvoering wijzigingen aan de overeenkomst aan te brengen, bijkomende  
werkzaamheden te vragen en/of een herziening of wijziging van reeds uitgevoerde werkzaamheden te vorderen, onder de volgende 
voorwaarden: 

6.1  De klant zal iedere aanvraag of intentie tot wijziging, bijkomende werkzaamheden of herziening eerst schriftelijk meedelen aan 
LANICAD CADburo BVBA. 

 

6.2. LANICAD CADburo BVBA is gerechtigd om een meerprijs aan te rekenen voor deze wijzigingen, bijkomende werkzaamheden en/of 
een herziening of wijziging van reeds uitgevoerde werkzaamheden, die door LANICAD CADburo BVBA bevestigd worden in een 
orderbevestiging. Deze orderbevestiging geldt als aanvaarding door de klant van de meerprijs. 

 
Artikel 7: Klachten 

 

7.1 Zichtbare gebreken en niet-conformiteiten. 
 

De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering ervan na te kijken of de werken/diensten onmiddellijk na de uitvoering ervan 
na te kijken. Alle klachten moeten op gemotiveerde wijze schriftelijk en aangetekend gebeuren t.a.v. LANICAD CADburo BVBA uiterlijk 
binnen de 7 dagen na levering van de goederen of uitvoering van de werken/diensten. Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen, 
gelden de geleverde goederen of de uitgevoerde werken/diensten als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de klant aanvaard en 
kan geen klacht wegens zichtbare gebreken en/of zichtbare niet-conformiteit, van welk aard ook, meer worden aanvaard.  
Vorderingen op grond van zichtbare gebreken en/of zichtbare niet-conformiteiten dienen op straffe van verval in rechte te worden 
ingesteld uiterlijk binnen de 24 maanden na levering van de goederen of oplevering van de werken/diensten. De werken/diensten 
worden als opgeleverd beschouwd indien deze door de klant worden goedgekeurd of in gebruik worden genomen. 

 
7.2. Verborgen gebreken en niet-conformiteiten 

 

Klachten wegens verborgen gebreken of verborgen niet-conformiteiten moeten op gemotiveerde wijze schriftelijk en aangetekend 
gebeuren binnen de 7 dagen na het vaststellen van het gebrek en/of de niet-conformiteit en uiterlijk binnen de 12 maanden vanaf de 
leveringsdatum of datum van oplevering, waarna geen klachten meer kunnen worden aanvaard.  Vorderingen op grond van verborgen 
gebreken en/of verborgen niet-conformiteiten dienen op straffe van verval in rechte te worden ingesteld uiterlijk binnen de 24 
maanden na levering van de goederen of oplevering van de werken/diensten, zoals bepaald in artikel 7.1. 

 

7.3 Een klacht kan in geen geval recht geven om de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk uit te stellen. 
 

7.4 De klant is ertoe gehouden LANICAD CADburo BVBA te vergoeden voor alle kosten die worden gemaakt wegens ongegronde 
klachten. 

 
Artikel 8: Waarborgen 

 

8.1 Met betrekking tot de door LANICAD CADburo BVBA zelf geleverde goederen en uitgevoerde werken/diensten waarborgt LANICAD 
CADburo BVBA de goede functionering voor een periode van 12 maanden vanaf de levering of oplevering. 

 

8.2 In geval van tijdige en gegronde klacht en tijdige en gegronde vordering, is de garantie vanwege LANICAD CADburo BVBA beperkt 
tot de herstelling of vervanging van de gebrekkige en/of niet-conforme goederen of tot de herstelling van de gebreken m.b.t.de door 
haar uitgevoerde werken/diensten, zonder dat de klant gerechtigd is op enige schadevergoeding. 

 

8.3 Voor onderdelen die door LANICAD CADburo BVBA van derden worden betrokken, wordt de garantie vanwege deze derden 
overgedragen aan de klant; de garantie van LANICAD CADburo BVBA is hiertoe beperkt zonder dat de klant gerechtigd is op enige 
schadevergoeding. 

 

8.4 De klant heeft de plicht om, op verzoek van LANICAD CADburo BVBA, de goederen waarop de klacht betrekking heeft, ter 
beschikking te stellen in de door LANICAD CADburo BVBA aangewezen plaats teneinde deze goederen te controleren en/of aan een 
proef te onderwerpen. Alle kosten voor transport en alle risico’ s hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant. Een gebrek en/of 
niet-conformiteit m.b.t. een door LANICAD CADburo BVBA geleverd goed is steeds louter en alleen beperkt tot de functionering van dit 
goed; LANICAD CADburo BVBA is niet aansprakelijk voor de correcte incorporatie van dit goed in een andere installatie. 

 

8.5. De klant kan geen beroep doen op een garantie indien: 
(1) Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een  
geleverd goed. 
(2) Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud. 
(3) Het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de klant of door derden. 
(4) het geleverde goed gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is. 
(5) Het geleverde goed aan een derde is overgedragen. 
(6) LANICAD CADburo BVBA het geleverde goed geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en LANICAD CADburo BVBA zelf bij            
deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie. 
(7) Het gebrek een kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet  
ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was. 
8.6 LANICAD CADburo BVBA is gerechtigd om de verlening van de garantie afhankelijk te maken van de volledige betaling van de 
prijs door de klant. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
 

9.1 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van LANICAD CADburo BVBA beperkt tot de prijs van het gekochte goed of de prijs van 
de door haar uitgevoerde werken/diensten, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 
of ge- volgschade, zoals gederfde winst, gebrekkige werking of stopzetting van de activiteit, ongevallen, schade aan andere goederen 
of tewerkgestelde personen of derden, transportkosten, reis-en verblijfkosten. 

 

9.2 De klant vrijwaart LANICAD CADburo BVBA en verbindt zich ertoe elke schadevergoeding en kosten te betalen bij een vordering van 
derden ten opzichte van LANICAD CADburo BVBA voor schade veroorzaakt door de gekochte goederen of uitgevoerde 
werken/diensten, zelfs ingeval van zichtbare of verborgen gebreken en zichtbare of verborgen niet-conformiteiten en zelfs bij zware 
fout van LANICAD CADburo BVBA. 
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Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud & risico-overdracht 
 

10.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van LANICAD CADburo BVBA tot de volledige betaling van de prijs en betaling van alle 
hier- mee verband houdende prestaties, kosten en interesten.   
Niettemin gaat het risico over op de klant op het moment dat LANICAD CADburo BVBA de zaken ter beschikking stelt van de klant. 

 

10.2 Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, is een verkoop, inpandgeving, overdracht tot zekerheid, verhuur, of elke andere over- 
dracht in eigendom of genot van de goederen aan derden verboden, behoudens schriftelijk akkoord van LANICAD CADburo BVBA. 

 

10.3 De goederen moeten gedurende het eigendomsvoorbehoud op kosten van de klant verzekerd worden tegen elke beschadiging, 
ontvreemding, verdwijning, enz.  
Op grond van de overeenkomst met LANICAD CADburo BVBA stemt de klant toe in de overdracht aan LANICAD CADburo BVBA van alle 
rechten voortvloeiend uit dit verzekeringscontract. LANICAD CADburo BVBA is ertoe gerechtigd om zelf deze verzekering af te sluiten 
op kosten van de klant. 

 

10.4 Zolang dit eigendomsvoorbehoud bestaat, is LANICAD CADburo BVBA gerechtigd om de gebouwen, waar de goederen zich 
bevinden, te betreden met het oog op controle van deze goederen. 

 
Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst 

 

11.1 In geval van niet-nakoming door de klant van een van zijn verplichtingen (bv. betaling, verzekering) of indien na de tot stand  
koming van de overeenkomst aan LANICAD CADburo BVBA omstandigheden ter kennis komen die LANICAD CADburo BVBA goede 
vrees geven dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, is LANICAD CADburo BVBA gerechtigd om de overeenkomst zonder 
voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de klant, onverminderd 
het recht van LANICAD CADburo BVBA om de uitvoering in natura van de overeenkomst te vragen.  In geval van ontbinding, is 
LANICAD CADburo BVBA gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs die de klant aan LANICAD CADburo BVBA 
had moeten betalen bij uitvoering van de overeenkomst, on- verminderd het recht van LANICAD CADburo BVBA op vergoeding van al 
haar schade en kosten en zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

 

11.2  Annulering  van  de  overeenkomst  door  de  klant  kan  enkel  plaatsvinden  mits  voorafgaand  schriftelijk  akkoord  van  
LANICAD CADburo BVBA.  Ingeval van akkoord van LANICAD CADburo BVBA met de annulering, is de klant aan LANICAD CADburo BVBA 
een forfaitaire opzegvergoeding verschuldigd van 30% van de prijs die de klant aan LANICAD CADburo BVBA had moeten betalen bij 
uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van LANICAD CADburo BVBA op vergoeding van al haar uitgaven en kosten 
en zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 

 

11.3 Het recht van LANICAD CADburo BVBA om de overeenkomst te ontbinden en om de forfaitaire schadevergoeding bepaald in artikel 
11.1. te vragen, geldt tevens in geval van faillissement, staking van betaling of in vereffeningstelling van de klant. 

 
Artikel 12: Intellectuele eigendom 

 

12.1 LANICAD CADburo BVBA behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle intellectuele prestaties die zij 
verricht, of de vruchten daarvan, ook al kwamen deze tot stand in het kader van de uitvoering van de opdracht of in opdracht van de 
klant. 

 

12.2 De klant ziet ervan af producten zoals computerprogramma’s, rekennota’s, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere 
geestesproducten van LANICAD CADburo BVBA, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te 
exploiteren. 

 

12.3 De klant verkrijgt het eigendom van de resultaten van de studie en de documenten waarvoor ereloon is betaald. 
 

12.4 De klant heeft het recht deze documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, zover het kadert  
binnen het doel van de opdracht. 

 

12.5. Het voorgaande is eveneens toepasselijk bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook. 

 
Artikel 13: Eigendom en gebruik 

 

13.1 LANICAD CADburo BVBA verkrijgt de toestemming van de klant om de opdracht als (project)referentie aan te halen, tekeningen, 
foto’s en ander illustratiemateriaal aan te wenden als referentiemateriaal, mits vermelding van de naam van de Klant. 

 

13.2 Het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van LANICAD CADburo BVBA wordt niet 
aanzien als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting. 

 

13.3 Mits voorafgaande toestemming van de klant heeft LANICAD CADburo BVBA het recht beschrijvende artikels met of zonder 
illustratie over de opdracht te publiceren. 

 

13.De klant zal zijn toestemming hiertoe enkel op redelijke gronden kunnen weigeren. 

 
Artikel 14: Geschillenbeslechting 

 

In geval van geschil, zijn de rechtbanken van Gent en Eeklo uitsluitend bevoegd. 

 
Artikel 15: Toepasselijk recht 

 

Op elke overeenkomst tussen LANICAD CADburo BVBA en de klant is Belgisch recht van toepassing. 


