Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Contractueel kader
De rechtsverhouding tussen het BEC en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene
voorwaarden. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de
klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst
zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van het BEC. Het BEC behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.
Artikel 2: Voorwerp
De prestaties van het BEC strekken ertoe aan de klant artikelen, technische normen of andere,
publicaties, producten en diensten van welke aard ook te verschaffen die verband houden met zijn
maatschappelijk doel. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de klant dat de levering
standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt
de klant dat het BEC geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot
het vermogen van de leveringen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Het
BEC neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke
leveringen evenwel zonder enige garantie in dit verband.
Artikel 3: Bestelling / annulering / weigering
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, dient elke bestelling of bevestiging van bestelling
schriftelijk per e-mail, brief of fax gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van het BEC of via de
website te gebeuren. Door ondertekening van de bestelbon verbindt de klant zich definitief en
onherroepelijk. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling. In zoverre de klant in gebreke blijft,
behoudt het BEC zich het recht voor bestellingen tijdelijk of definitief te weigeren.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming van het BEC is beperkt tot het bedrag van de
levering en voorspelbare, directe, persoonlijke, en zekere schade. Het BEC is niet aansprakelijk voor
onrechtstreekse, immateriële schade, zoals met name bijkomende kosten, winstderving en verlies van
data. Het BEC is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van
deze algemene verkoopsvoorwaarden door de klant. Noch is het BEC aansprakelijk voor gebreken die
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde,
ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
Artikel 5: Prijs
Behoudens anders vermeld, zijn de prijzen van het BEC exclusief BTW, eventuele verzend- en
administratiekosten. Het BEC geeft geen kortingen op de aangeboden prijzen, maar biedt sterk
gereduceerde netwerkprijzen ("multi user use") voor publicaties, producten en diensten.
Artikel 6: Leveringen
Het BEC waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt. Het BEC kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen in de verwerking van de bestellingen of
in hun levering. De elektronische publicaties kunnen, in principe, onmiddellijk worden gedownload voor
zover de aankoopprocedure en voorwaarden zijn nageleefd.

Artikel 7: Betaling
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen
na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de
vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente
gelijk aan 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een
forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 15 % op het bedrag van de nog onbetaalde
facturen, voor schadevergoeding en interesten met een minimum van 100,00 €.
Indien het bedrag van de factuur hoger is dan 250,00 € (excl. BTW) kan het BEC de klant vragen een
voorschot te storten alvorens de levering uit te voeren.
Artikel 8: Intellectuele rechten
De normatieve publicaties, producten en diensten op elektrotechnisch en elektronisch gebied zijn
beschermd door de wet op de auteursrechten en berusten bij het BEC met inbegrip van deze van IEC
en CENELEC.
Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van het BEC is elke verhuring, kopie, vertaling, aanpassing,
wijziging, reproductie of verspreiding via gelijk welke drager of middel streng verboden. Deze
opsomming is niet limitatief.
Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke
vervolging.
Bovendien zijn alle producten en diensten uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd. In geval van
inbreuk is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 300,00 €
per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van het BEC om een hogere schadevergoeding te
vorderen of bijkomende sancties toe te passen.
Artikel 9: Betwistingen
Klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt. De klachten dienen binnen de
10 dagen na ontvangst van de factuur te worden gemeld. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn
1 dag na uitgiftedatum. Na het verstrijken van deze termijn worden de klachten niet meer aanvaard en
wordt de klant geacht de factuur aanvaard te hebben zonder enige beperking noch voorbehoud.
Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op de overeenkomsten, gesloten in uitvoering van deze verkoopsvoorwaarden, is het Belgisch recht
uitsluitend van toepassing. Ingeval van geschil omtrent de interpretatie of de uitvoering van de bestelling
verbinden de partijen zich ertoe alles in het werk te stellen teneinde te streven naar een minnelijke
regeling van dit geschil. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd
om het geschil te beslechten, onverminderd het recht van het BEC om voor elke andere bevoegde
rechtbank te dagvaarden.

