
 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden 
 
Safe&Clean BV is producent en verdeler van Ontsmettingszuilen die ze levert, ze aansluit en zorgt voor de indienstelling bij 
levering, onder de hierna bepaalde Algemene Voorwaarden. Tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen, zijn huidige Algemene Voorwaarden van de toepassing op alle transacties gesloten met Safe&Clean, en 
primeren ze op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant zelfs indien de voorwaarden van de klant anders 
bepalen. Tenzij voorafgaandelijk schriftelijk anders door de klant meegedeeld, wordt de klant geacht akkoord te zijn met 
huidige Algemene Voorwaarden en ermee in te stemmen. 
 
1. Bij levering van elk Ontsmettingszuil wordt eveneens een Gebruikshandleiding geleverd die een vast onderdeel 

uitmaakt van de Ontsmettingszuil. Vooraleer aan de slag te gaan met de Ontsmettingszuil, is de Klant verplicht deze te 
lezen en er kennis van te nemen. De Gebruikshandleiding moet, als vast onderdeel van de Ontsmettingszuil, steeds 
binnen handbereik van de gebruikers zijn.  

2. Voor een optimale werking en levensduur van de Ontsmettingszuil is het aangeraden een Dienstenovereenkomst af te 
sluiten. 

3. Alle door Safe&Clean vertegenwoordigers, (onderhouds-)techniekers, installateurs gemaakte afspraken, gedane 
toezeggingen of afgelegde verklaringen, mondeling of schriftelijk, verbinden Safe&Clean slecht voor zover deze door 
haar schriftelijk bevestigd werden. 

4. Offertes en prijzen, ook deze vermeld in catalogi en prijscouranten, en leveringstermijnen zijn indicatief. Wijzigingen 
kunnen nooit voorwerp van enige schadevergoeding noch annulering uitmaken. Enkel de prijs zoals overeengekomen 
bij koop-verkoop vermeld op de factuur is bindend. Alle prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief verpakking. Levering , 
aansluiting, indienststelling en andere kosten worden berekend volgens de op dat moment geldende voorwaarden.  

5. Indien de klant zelf instaat voor het vervoer maar de Ontsmettingszuil(en) niet afhaalt op het overeengekomen tijdstip, 
behoudt Safe&Clean zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 8 dagen, de overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting 
van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant. 

6. Eigendomsoverdracht vindt slechts plaats na volledige betaling van alle verschuldigde sommen. De koper/de klant is 
verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven op eerste verzoek daartoe en gemachtigd Safe&Clean, of 
diegene die zij daartoe aanstelt, alle ruimtes te betreden waar Ontsmettingszuilen geplaats zijn en deze mee te nemen. 
Risico-overdracht vindt plaats ex-works magazijnen van Safe&Clean zelfs indien Safe&Clean de organisatie van het 
vervoer en de verzending op zich neemt. Overmacht bevrijdt Safe&Clean van haar verplichtingen. Safe&Clean doet 
evenwel al het mogelijke om haar verplichtingen na te komen. 

7. Niets in deze Algemene Voorwaarden zelfs niet de eigendomsoverdracht van de Ontsmettingszuil(en) kan worden 
opgevat of uitgelegd als een overdracht van industriële- en/of intellectuele eigendomsrechten die toebehorende aan 
Safe&Clean die het exclusief belang en eigendom van voormelde eigendomsrechten bewaart. Het is verboden 
voormelde eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Safe&Clean te kopiëren, te 
vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden. Het is eveneens verboden zonder de uitdrukkelijke 
voorafgaandelijke toestemming van Safe&Clean Ontsmettingszuil(en) aan te kopen en/of uiteen te halen met als doel 
de Ontsmettingszuil(en) en/of onderdelen ervan te kopiëren, te vervreemden, verpanden of aan derden over te dragen. 

8. Safe&Clean kan enkele aansprakelijk gesteld worden voor haar eigen grove fout en/of nalatigheid. In geen geval kan zij 
aansprakelijk gesteld worden indien de schade het gevolg is van een oneigenlijk gebruik en/of onbehoorlijk onderhoud 
door de gebruiker (zie Gebruikshandleiding), vernietiging en/of vernieling door een externe oorzaak. Mocht de 
aansprakelijkheid van Safe&Clean komen vast te staan is deze beperkt tot de directe schade met uitsluiting van elke 
indirecte schade. Voor verborgen gebreken (fabricagefout) is de aansprakelijkheid van Safe&Clean beperkt tot deze 
ontdekt tijdens de garantieperiode zoals bepaald in de Dienstenovereenkomst en beperkt tot het vervangen van het 
gebrekkige onderdeel met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling en schadevergoeding. 

9. Klachten van welke aard ook, moeten binnen de 8 dagen na levering, aansluiting en indienstelling en/of Onderhoud en 
Herstelling (zie Dienstenovereenkomst) gemeld worden per mail met verzendbewijs (info@safeandclean.be). 

10. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Elke betalingsachterstand maakt elke verschuldigde, 
zelfs niet-vervallen som onmiddellijk opeisbaar. Op de vervaldag niet betaalde facturen worden van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling vermeerdert met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 € en 
een intrest overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand. 

11. Elke betalingsachterstand geeft Safe&Clean het recht de uitvoering van de lopende bestellingen en 
Dienstenovereenkomsten op te schorten en/of onmiddellijke betaling te vorderen voor toekomstige leveringen en/of 
Onderhoud en Herstelling zoals voorzien in de Dienstenovereenkomst. 

12. Belgisch recht is toepasselijk. Ingeval van geschil zijn de bevoegde rechtbanken deze van de maatschappelijke zetel van 
Safe&Clean. 

 


