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1.0 Algemene bepalingen 
1.1 Elke verkoop tussen 
SCANNIX en de partij die een bestelling 
heeft geplaatst (hierna te noemen ‘de 
Klant’), zal als een afzonderlijke 
overeenkomst worden beschouwd bij 
afwezigheid van een schriftelijke en 
door beide partijen ondertekende 
raamovereenkomst, en zal worden 
beheerst door de volgende bepalingen 
en voorwaarden (hierna te noemen 
‘Algemene Verkoopvoorwaarden’). 

1.2 SCANNIX  behoudt zich het 
recht voor om deze voorwaarden te 
allen tijde en zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen, maar deze 
voorwaarden mogen niet worden 
gewijzigd of aangevuld door de Klant 
zonder de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van SCANNIX. 

1.3 Deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden worden 
stelselmatig verstuurd of overgelegd 
aan iedere klant om de klant in staat te 
stellen een bestelling te plaatsen. Ze 
staan op de achterzijde van offertes en 
facturen. Ten gevolge daarvan volgt uit 
het plaatsen van een bestelling de 
volledige en onvoorwaardelijke 
instemming van de Klant met deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden, met 
uitsluiting van alle overige 
documenten, zoals folders en catalogi, 
die door SCANNIX worden overgelegd 
en die uitsluitend zijn bedoeld ter 
illustratie. Eventuele bijzondere 
voorwaarden voor elke verkoop 
kunnen uitsluitend voorrang hebben 
op deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden indien deze 
formeel schriftelijk zijn aanvaard door 
SCANNIX. 

1.4 In geval van ondertekening 
van een overeenkomst tot selectieve 
distributie tussen SCANNIX en de Klant 
worden de in het kader van deze 
overeenkomst gerealiseerde verkopen 
beheerst door deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden. De bijzondere 
bepalingen in voornoemde 
overeenkomst hebben echter voorrang 
op deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden. Wat de 
algemene voorwaarden van onze 
contractpartijen ook zijn, deze zijn 
uitgesloten van het contractuele veld, 
zelfs als ze daarin voorzien zijn de 
enige geldige. Deze laatste, in geval 

van tegengestelde bepalingen, elkaar 
opzeggen onder toepassing van de hier 
vermelde algemene voorwaarden. 
Speciale voorwaarden die verschillen 
van die van SCANNIX zijn dat niet 
toegelaten zaken behalve 
uitdrukkelijke, schriftelijke en 
voorafgaande toestemming van 
SCANNIX. Enig uitstel van SCANNIX om 
zich op enig moment te beroepen op 
een van de bepalingen van deze 
Voorwaarden, kan dit niet worden 
geïnterpreteerd als een verklaring van 
afstand om zich later op deze 
voorwaarden te beroepen. 

2.0 Voorstellen tot 
overeenkomsten en bestellingen 
2.1 Over het algemeen zijn de 
door SCANNIX gedane voorstellen tot 
het aangaan van overeenkomsten niet 
definitief en verbinden deze SCANNIX 
pas nadat de Klant zijn goedkeuring 
schriftelijk heeft bevestigd. SCANNIX 
wordt echter geacht de bestelling van 
een product te hebben aanvaard zodra 
zij met de levering ervan is begonnen. 

2.2 SCANNIX behoudt zich het 
recht voor om bestellingen te 
weigeren indien de Klant tekort komt 
in de nakoming van een van zijn 
verplichtingen en, meer in het 
algemeen, om elke bestelling met een 
ongebruikelijk karakter om welke 
reden dan ook te weigeren. 

2.3 Uitlening of 
terbeschikkingstelling van materialen 
onder bezwarende titel en 
onderhoudsovereenkomsten die zijn 
aangegaan tussen SCANNIX en de 
Klant, worden beheerst door 
specifieke voorwaarden van SCANNIX 
die van toepassing zijn op deze 
transacties. 

2.4 Elke bestelling ingediend 
voor een bedrag exclusief btw van 
minder dan 150 euro zal worden 
verhoogd met een forfaitair bedrag 
van 50 euro om administratieve taken 
te dekken. 

2.5 Annulering van bestelling: 
Elk verzoek tot annulering, na 
aanvaarding van offerte, zal resulteren 
in de facturering van een derde van 
het in de offerte vastgestelde bedrag 
indien en alleen als dit verzoek wordt 
gedaan binnen 7 dagen na 
aanvaarding. Verleden gedurende deze 

periode wordt het gehele in de offerte 
opgenomen bedrag gefactureerd. 

 

3.0 Prijzen  
3.1 Prijzen zijn aangegeven in 
euro's en zijn exclusief btw (belasting 
over de toegevoegde waarde) die 
tegen het op de leverdatum van de 
producten van kracht zijnde tarief in 
rekening wordt gebracht.  

3.2 De voorgestelde prijzen zijn 
exclusief btw en douanerechten voor 
in België geleverde producten (levering 
adress van de Klant) en omvatten de 
standaardkosten voor verpakking en 
verzending. Voor in het buitenland 
geleverde producten worden de 
leveringsvoorwaarden en 
verzendkosten op verzoek door 
SCANNIX toegestuurd. 

3.3 De betaling geschiedt in 
euro’s. 

3.4 Alle door SCANNIX geïnde 
bijdragen ten gunste van door 
nationale instanties erkende 
afvalbeheersorganisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de 
inzameling, verwerking en nuttige 
toepassing van afval, welke bijdragen 
in gelijke mate kunnen worden 
doorberekend aan de koper, worden 
afzonderlijk vermeld op de offertes en 
facturen. De desbetreffende 
producten en het bedrag zijn 
gedefinieerd in Richtlijn 2012/19 EU 
van het Europees Parlement en de 
Raad van 4 juli 2012 betreffende 
afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) en de 
wetteksten die deze richtlijn omzetten 
in nationaal recht. 

3.5 Tenzij anders vermeld zijn 
de prijzen die prijzen die zijn 
opgenomen in de tarievenlijst van 
SCANNIX op de datum van de 
bestelling. De gegevens in 
reclamemateriaal, catalogi en folders 
die eventueel door SCANNIX worden 
uitgegeven, worden op een bepaalde 
datum gegeven en kunnen in de loop 
der tijd gewijzigd worden. Prijzen en 
tarievenlijsten worden eveneens op 
een bepaalde datum verstrekt en 
kunnen in de loop der tijd gewijzigd 
worden. 
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3.6 SCANNIX behoudt zich het 
recht voor om haar tarieven te allen 
tijde te wijzigen. De tarievenlijst wordt, 
in geval van wijzigingen, naar de Klant 
en, in voorkomend geval, naar de 
centrale inkoopdienst gestuurd, 
volgens de in het bedrijfsleven 
geldende gebruiken. Iedere Klant die 
een bestelling plaatst na de 
inwerkingtreding van de nieuwe 
prijzen, wordt geacht deze nieuwe 
prijzen, die voorrang hebben op alle 
voorafgaande informatie, te hebben 
aanvaard. 

3.7 Indien de Klant verzoekt om 
een ongebruikelijke verzendwijze, 
zoals een spoedlevering, worden de 
meerkosten daarvan bij hem in 
rekening gebracht. 

3.8 In geval van een 
onverwachte en aanzienlijke verhoging 
van de kosten van grondstoffen en/of 
energiebronnen die worden gebruikt 
voor het vervoer, behoudt SCANNIX 
zich het recht voor om de 
verzendkosten te wijzigen. 

 

 

4.0 Betalingsvoorwaarden 
4.1 Facturen dienen uiterlijk op 
de tussen partijen overeengekomen 
vervaldatum te worden betaald, 
zonder dat evenwel de wettelijke 
maximale betalingstermijnen worden 
overschreden. Bij gebreke aan 
overeenstemming tussen partijen is de 
betaling van de verschuldigde 
bedragen opeisbaar voorafgaande aan 
de levering van het product of de 
producten. Betalingen moeten worden 
verricht zonder enige aftrek en 
exclusief kosten. Er mag geen korting 
worden toegepast op de op de factuur 
vermelde prijs tenzij partijen dat 
uitdrukkelijk in onderling overleg en 
schriftelijk zijn overeengekomen. 
Behoudens enige andersluidende 
dwingende wettelijke bepaling wordt 
er geen korting toegekend in geval van 
reparatie en levering van 
reserveonderdelen. Meer in het 
algemeen geldt dat betalingen niet 
enkel op initiatief van de Klant mogen 
worden verrekend, met name niet 
indien de Klant zich beroept op een 
achterstallige levering of op niet-
conformiteit van de geleverde 

producten, waarbij de voorafgaande 
en schriftelijke goedkeuring van 
SCANNIX is vereist en zulks ongeacht 
de eventueel andersluidende 
bepalingen in de koopvoorwaarden 
van de Klant.  

4.2 Overeenkomstig de 
toepasselijke wettelijke bepalingen 
brengt elke, gehele of gedeeltelijke, 
niet-uitvoering door de Klant van zijn 
betalingsverplichtingen of elke te late 
betaling van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling de 
opeisbaarheid met zich mee van een 
boete voor laattijdige betaling tegen 
de door de Europese Centrale Bank 
toegepaste rentevoet op haar meest 
recente herfinancieringstransactie, 
vermeerderd met tien 
percentagepunten, berekend per 
vastgestelde dag vertraging over het 
bedrag inclusief alle belastingen, 
inclusief de kosten en bijkomende 
kosten van welke aard dan ook, 
onverminderd alle 
schadevergoedingen die SCANNIX 
verder kan vorderen en incassokosten 
die SCANNIX eventueel heeft moeten 
maken in geval van een incasso van de 
verschuldigde bedragen langs 
gerechtelijke weg of anderszins. 

4.3 De Klant die een 
betalingsachterstand heeft, is van 
rechtswege een in voornoemde 
teksten vastgestelde vaste vergoeding 
verschuldigd vanwege incassokosten 
voor een bedrag van € 50. 

4.4 In geval van de gehele of 
gedeeltelijke niet-betaling van een 
factuur op de vervaldag ervan en/of in 
geval van een verslechtering van de 
financiële situatie van de Klant 
behoudt SCANNIX zich het recht voor 
de levering van producten op te 
schorten en/of voortaan 
vooruitbetaling of betaling bij levering 
te eisen, onverminderd alle overige 
rechten en vergoedingen uit hoofde 
van de wanbetaling. 

4.5 Aan de Klant wordt geen korting 
verleend. 

4.6 LATE BETALING: Overeenkomstig 
de bepalingen toepasselijke wetten, 
elk falen van de Klant, geheel of 
gedeeltelijk, van zijn 
betalingsverplichtingen of vertraging 
zal leiden tot de aanvraag zonder 
aanmaningsrente sinds de 

vervaldatum, tegen het tarief van 
wettelijk vastgelegde jaarlijkse rente 
(Wet van 2 augustus 2002 betreffende 
de bestrijding van 
betalingsachterstand bij 
handelstransacties, waarbij de Richtlijn 
2000/35 van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 juni 2000). 

4.7 De Klant in geval van te late 
betaling is automatisch, als 
schadevergoeding, aansprakelijk voor 
een bedrag dat is vastgesteld op 10% 
van het factuurbedrag met een 
minimum van EUR 100,00 en een 
maximum van EUR 12.500,00 is 
verschuldigd door de klant, 
onverminderd het recht op vergoeding 
van de geleden schade en gemaakte 
kosten. 

4.8 In geval van gehele of 
gedeeltelijke niet-betaling van een 
factuur op de vervaldag en / of de 
verslechtering van de financiële 
situatie van de Klant, behoudt 
SCANNIX zich het recht voor om de 
levering van de producten op te 
schorten en / of een vooruitbetaling te 
eisen of nog steeds een betaling bij 
levering en dit onverminderd alle 
andere rechten en reparaties die 
voortvloeien uit wanbetaling. 

4.9 SCANNIX behoudt zich 
tevens het recht voor de 
levertermijnen waartoe zij zich heeft 
verbonden, te verlengen naar 
evenredigheid van de duur van de 
vastgestelde wanbetaling. 

4.10 Indien de Klant de 
krachtens deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden door hem 
aangegane verplichtingen niet vervult 
of weigert een zekerheid te stellen, 
behoudt SCANNIX zich het recht voor 
om de verkoopovereenkomsten 
betreffende de niet-vervulde 
verplichtingen te ontbinden . 

4.11  In het geval van een 
procedure voor de inning van niet-
betwiste schulden of de juridische 
invordering van een factuur, is de klant 
aansprakelijk voor de verschillende 
gemaakte kosten (advocaatkosten, 
deurwaarderskosten, kosten voor 
intern beheer, enz.) 

5.0 Leveringen 
5.1 Tenzij anders bepaald is 
SCANNIX uitsluitend gehouden aan de 
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schriftelijk vastgelegde levertermijnen. 
Indien er geen termijn is 
overeengekomen, verbindt SCANNIX 
zich ertoe om de producten binnen 
een redelijke termijn te leveren. 

5.2 Voorafgaande aan elke 
aansprakelijkheidsstelling van 
SCANNIX dient de Klant SCANNIX in 
gebreke te stellen middels een 
aangetekend schrijven met 
ontvangstbevestiging teneinde 
SCANNIX aan te manen de beloofde 
dienstverlening uit te voeren. 

5.3 In geval van niet-naleving 
door SCANNIX van de schriftelijk 
overeengekomen levertermijnen zal 
geen automatische en/of vaste boete 
van welke aard dan ook zijn 
verschuldigd, ongeacht het bestaan 
van andersluidende bepalingen in de 
eventuele koopvoorwaarden van de 
Klant. Uitsluitend de daadwerkelijk 
door de Klant geleden schade, die is 
aangetoond en beoordeeld, kan in 
aanmerking komen voor een vordering 
tot vergoeding die echter pas kan 
worden ingesteld na overleg met 
SCANNIX en instemming van beide 
partijen, en onder voorbehoud van de 
bepalingen van artikel 5.4 van deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden.  Bij 
gebreke van overeenstemming vindt 
de beoordeling van de geleden schade 
plaats op basis van een taxatie door 
een door de voorzitter van de 
bevoegde arrondissementsrechtbank 
van de zetel van SCANNIX aangestelde 
deskundige plaats op het verzoek van 
de meest gerede partij. 

5.4 Indien de niet-naleving van 
de schriftelijk overeengekomen 
leveringstermijn het gevolg is van een 
naar behoren geconstateerde 
overmacht (die SCANNIX en / of haar 
leveranciers treft) of die niet kon 
worden verwacht, wordt de termijn 
dienovereenkomstig verlengd zonder 
enige van de partijen kunnen geen 
aanspraak maken op enige 
schadevergoeding. Elke partij heeft 
echter het recht om de overeenkomst 
die is aangegaan geheel of gedeeltelijk 
in te trekken indien het geval van 
overmacht langer dan een maand na 
het ontstaan ervan voortduurt zonder 
aanspraak te kunnen maken op enige 
vergoeding die wat dan ook. Indien 
SCANNIX door haar leveranciers niet is 
geleverd als gevolg van overmacht of 

moeilijkheden die niet aan haar te 
wijten zijn, zodat zij het 
overeengekomen product geheel of 
gedeeltelijk niet aan de klant kan 
leveren behoudt hij zich het recht voor 
om de overeenkomst te ontbinden, 
zonder dat de klant schadevergoeding 
kan eisen of latere levering kan eisen. 

Overmacht betekent: een 
onvoorziene, onvermijdelijke 
gebeurtenis buiten de controle van 
SCANNIX. Deze gebeurtenis waarover 
SCANNIX geen redelijke controle heeft, 
was niet gewenst of zelfs niet indirect 
veroorzaakt door SCANNIX. De 
volgende gevallen zijn overmacht 
(niet-uitputtende lijst): een storm, een 
aardbeving, tornado, gasexplosie in de 
buurt, vernietiging na een inbraak, 
zeer zware sneeuw of regen, 
terrorisme, gewapend conflict , 
staking, uitsluiting. 

SCANNIX verbindt zich ertoe haar 
klanten per e-mail of brief in kennis te 
stellen van elke overmacht waarmee 
het bedrijf te maken zou krijgen en 
waardoor zij de bestelde diensten niet 
of niet volledig zouden kunnen 
uitvoeren. In dit geval zal er overleg 
tussen de partijen tot stand worden 
gebracht om in onderlinge 
overeenstemming de wijze van 
uitvoering van de diensten vast te 
stellen. 

5.5 Indien de Klant de 
verzending of levering van de 
producten zonder geldige reden 
vertraagt of weigert, is SCANNIX 
gerechtigd om de daaruit 
voortvloeiende meerkosten aan de 
Klant door te berekenen. Bovendien 
zal elke wijziging van een bestelling in 
de loop van de tenuitvoerlegging 
daarvan, ook als deze wijziging door 
SCANNIX is aanvaard, leiden tot een 
verlenging van de overeengekomen 
levertermijn overeenkomstig de door 
SCANNIX aan de Klant aangegeven 
voorwaarden. 

5.6 Deelleveringen zijn 
toegestaan zonder dat daarop een 
automatische boete van toepassing is. 
Voor zover de in het kader van 
deelleveringen geleverde producten 
onafhankelijk kunnen worden 
gebruikt, worden deze deelleveringen 
beschouwd als onafhankelijke 

leveringen met betrekking tot de 
vervaldatum van betaling.  

5.7   De leveringen moeten 
worden gecontroleerd op het moment 
waarop de producten door de Klant 
worden ontvangen. In voorkomend 
geval dient de Klant zijn bezwaren 
onder de volgende voorwaarden bij de 
vervoerder in te dienen: De klacht 
dient naar behoren te worden vermeld 
op het ontvangstbewijs; Binnen drie 
dagen dient een bevestiging, per 
aangetekend schrijven met 
ontvangstbevestiging, te worden 
verstuurd naar de vervoerder met 
opgaaf van de reden voor de klacht.  Er 
dient een afschrift van deze 
documenten per aangetekend 
schrijven met ontvangstbevestiging te 
worden verstuurd naar de 
maatschappelijke zetel van SCANNIX 
binnen een termijn van zeven dagen 
vanaf de levering. Indien de Klant de 
levering niet onder voorbehoud in 
ontvangst neemt, kan de vervoerder 
en/of SCANNIX weigeren om de 
daarbij behorende klachten of 
bezwaren in behandeling te nemen. 

5.8 In geval van levering door 
een door SCANNIX gekozen vervoerder 
erkent de Klant dat de digitaal 
gescande handtekening die de Klant op 
elke door de vervoerder 
gepresenteerde elektronische drager 
heeft gezet, als bewijs dient voor de 
levering van het product en dat deze 
digitaal gescande handtekening 
dezelfde rechtskracht heeft als een 
handgeschreven handtekening op 
papier. 

5.9 SCANNIX kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden 
voor een vertraging in de levering te 
wijten aan een leverancier / 
onderaannemer. In dit geval verbindt 
SCANNIX zich ertoe de klant op de 
hoogte te stellen zodra het zich 
bewust wordt van de vertraging van 
een van zijn leveranciers / 
onderaannemers die de levertijd van 
de klant beïnvloedt. Hetzelfde geldt als 
de vertraging te wijten is aan een 
openings- en inspectieprocedure door 
de douane of een andere bevoegde 
autoriteit (nucleair, enz.) 

5.10 SCANNIX behoudt zich het 
recht voor om een deel van de in de 
offerte gevalideerde diensten door de 
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klant uit te besteden aan andere 
leveranciers om de serviceaanvragen 
zo goed mogelijk te beheren en om 
haar klanten een hoogwaardige service 
te bieden. Het gebruik van externe 
providers brengt over het algemeen 
geen extra kosten met zich mee voor 
de klant. 

5.11 In sommige gevallen is het 
mogelijk dat het gebruik van een 
externe provider kosten met zich 
meebrengt die gedeeltelijk voor 
rekening van de klant komen. In dit 
geval verbindt SCANNIX zich ertoe om 
de omvang van de door de externe 
provider te leveren diensten aan de 
klant door te geven, een 
verantwoording van de diensten die 
het mogelijk moet leveren en het 
bedrag daarvan. 

5.12 SCANNIX kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele fouten, fouten of 
nalatigheid van de externe 
serviceprovider. Deze laatste is als 
enige verantwoordelijk voor de 
mogelijke inzet van zijn 
verantwoordelijkheid. 

6.0 Verpakking en Verzending 
6.1 De leveringswijze van de 
producten wordt door SCANNIX 
vastgesteld, die zoveel mogelijk zal 
trachten de bijzondere verzoeken van 
haar Klanten in te willigen. In dat geval 
verbinden deze Klanten zich om alle uit 
een ongebruikelijke verzendwijze 
voortvloeiende meerkosten te betalen 
overeenkomstig de bepalingen   van 
deze Algemene Verkoopvoorwaarden. 
De producten worden geleverd in een 
verpakking die is afgestemd op de 
verzending en het vervoer ervan.. 

7.0  Overdracht van risico’s 
7.1 De producten worden voor 
risico en rekening van de Klant 
vervoerd, inclusief indien producten 
worden geretourneerd (zie artikel 11). 
De overdracht van de risico's van de 
producten vindt plaats zodra de te 
leveren producten het magazijn van 
SCANNIX of het magazijn van elke 
andere groepsonderneming van 
OLYMPUS Europe SE & Co KG verlaten 
of het magazijn dat wordt gebruikt om 
voornoemde producten op te slaan of, 
in voorkomend geval, via een 
gespecialiseerde onderneming. Indien 
de levering is vertraagd vanwege of op 

verzoek van de Klant, vindt de 
overdracht van de risico's plaats vanaf 
de kennisgeving van 
terbeschikkingstelling van de 
producten. 

8.0  Eigendomsvoorbehoud 
8.1 UITDRUKKELIJK WORDT 
OVEREENGEKOMEN DAT, DE 
VERKOCHTE PRODUCTEN DE 
EIGENDOM BLIJVEN VAN SCANNIX TOT 
DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE 
FACTUREN, WAARBIJ DEZE CLAUSULE 
VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD 
CONFORM DE VAN KRACHT ZIJNDE 
WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE 
BEPALINGEN IS. 

 

 

 

8.2 De door de Klant gedane 
betalingen strekken ertoe de schulden 
van de Klant jegens SCANNIX af te 
lossen in de volgorde waarin deze 
schulden zijn aangegaan. De Klant 
verbindt zich ertoe de gereserveerde 
producten adequaat op te slaan en te 
verzekeren op zijn kosten. Het risico 
van bederf of verdwijning van de 
producten is voor rekening van de 
Klant. De Klant mag geen pand geven, 
verpanden, een garantie geven of 
enige verbintenis aangaan die het spel 
van het eigendomsvoorbehoud zou 
kunnen belemmeren. Indien de 
gereserveerde producten door derden 
in beslag worden genomen, verbindt 
de klant zich ertoe hen te informeren 
over het eigendomsvoorbehoud dat de 
producten bezwaard en SCANNIX 
schriftelijk in kennis te stellen van de 
inbeslagneming door een kopie van de 
bestelling of de notulen van 
inbeslagneming en een verklaring 
onder ede dat de in beslag genomen 
producten identiek zijn aan de 
geleverde gereserveerde producten. 
De Klant draagt alle kosten die nodig 
zijn om de inbeslagname van door 
derden gereserveerde producten 
tegen te gaan. 

8.3 De Klant is uitsluitend 
bevoegd om de aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten door te verkopen in het 
kader van de normale exploitatie van 
zijn bedrijf. In geval van doorverkoop is 
hij echter verplicht om contante 

betaling te eisen en om het saldo van 
de verschuldigde prijs onmiddellijk aan 
SCANNIX te betalen of om 
subafnemers te informeren dat de 
producten zijn bezwaard met een 
eigendomsvoorbehoud en met hen 
een soortgelijke clausule schriftelijk 
overeen te komen voor de 
doorverkochte gereserveerde 
producten. De Klant verbindt zich er in 
alle gevallen toe SCANNIX zo spoedig 
mogelijk te informeren over de 
overdracht van de  aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten. Het is de Klant niet 
toegestaan om de uit doorverkoop of 
verhuring van  aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten ontstane vorderingen over 
te dragen aan derden (met name 
financiële instellingen) of om daarover 
op enige andere wijze te beschikken, 
tenzij hij daartoe de voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van SCANNIX 
heeft verkregen. In geval van 
wanbetaling op een van de 
vervaldagen, niet-retournering van een 
handelspapier, ongedekte cheques of 
een verslechtering van de financiële 
situatie van de Klant, worden alle aan 
SCANNIX verschuldigde bedragen 
onmiddellijk opeisbaar, hetgeen kan 
leiden tot de onmiddellijke 
terugvordering van de  aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten. Op haar verzoek zal de 
Klant SCANNIX een lijst overleggen van 
alle producten die onderhevig zijn aan 
het eigendomsvoorbehoud alsook een 
lijst (naam en adres) van de personen 
aan wie de  aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten zijn overgedragen of 
verhuurd teneinde SCANNIX in staat te 
stellen haar recht op terugvordering 
uit te oefenen. De incassokosten zijn 
voor rekening van de Klant. SCANNIX 
behoudt zich het recht voor om zelf 
deze incassomaatregelen uit te 
voeren.   

8.4 Indien het 
eigendomsvoorbehoud niet is 
toegestaan onder de wetgeving van 
het land waar de aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten worden verstuurd, zal 
SCANNIX zich kunnen beroepen op alle 
soortgelijke rechten die door deze 
wetgeving worden toegekend; de Klant 
verbindt zich ertoe zich ervan te 
vergewissen dat wordt voldaan aan de 



 
ALGEMENE VOORWAARDEN- Van toepassing vanaf 1st JANUARI 2020 

 
bijzondere bepalingen van de 
desbetreffende buitenlandse 
wetgeving opdat de juridische 
bepalingen met betrekking tot het 
eigendomsvoorbehoud of een 
equivalent daarvan van toepassing 
kunnen zijn. 

8.5 In geval van een 
vrijwaringsprocedure, schuldsanering 
of gerechtelijke vereffening van de 
Klant kunnen de aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten worden teruggevorderd in 
overeenstemming met de van kracht 
zijnde wettelijke en/of reglementaire 
bepalingen. In geval van 
terugvordering van de aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten worden de op voorraad 
zijnde producten geacht overeen te 
komen met de uitstaande vorderingen. 
Ongeacht enig andersluidend beding 
kan deze clausule inzake 
eigendomsvoorbehoud worden 
tegengeworpen aan de afnemer. 
SCANNIX krijgt hierbij de bevoegdheid 
van de Klant, die dat aanvaardt, om 
een inventaris op te maken van de in 
het bezit van de Klant zijnde niet-
betaalde producten en/of om deze in 
bewaring te nemen. Alle van tevoren 
betaalde aanbetalingen blijven, in hun 
totaliteit, toebedeeld aan SCANNIX als 
boeteclausule. Indien het 
eigendomsvoorbehoud niet is 
toegestaan onder de wetgeving van 
het land waar de aan 
eigendomsvoorbehoud onderhevige 
producten worden verstuurd, zal 
SCANNIX zich kunnen beroepen op alle 
soortgelijke rechten die door deze 
wetgeving worden toegekend; de Klant 
verbindt zich ertoe zich ervan te 
vergewissen dat wordt voldaan aan de 
bijzondere bepalingen van de 
desbetreffende buitenlandse 
wetgeving opdat de juridische 
bepalingen met betrekking tot het 
eigendomsvoorbehoud of een 
equivalent daarvan van toepassing 
kunnen zijn. 

8.6 SCANNIX krijgt de 
bevoegdheid van de Klant tot toegang 
tot zijn bedrijfsterrein teneinde 
SCANNIX in staat te stellen haar met 
een eigendomsvoorbehoud bezwaarde 
producten terug te nemen.  

8.7  SCANNIX behoudt zich het 
recht voor om deze formaliteiten zelf 
uit te voeren. 

8.8 In het geval dat de wet van 
het land waar de gereserveerde 
producten worden verzonden dit 
eigendomsvoorbehoud niet toestaat, 
zal SCANNIX profiteren van alle 
soortgelijke rechten die door deze wet 
worden verleend; de Klant verbindt 
zich ertoe ervoor te zorgen dat aan de 
bijzondere vereisten van buitenlands 
recht wordt voldaan, zodat de 
wettelijke bepalingen met betrekking 
tot het eigendomsvoorbehoud of het 
equivalent daarvan kunnen worden 
toegepast. 

8.9 In het geval van opening 
van een vrijwarings-, invorderings- of 
gerechtelijke liquidatieprocedure voor 
de Klant, kunnen de gereserveerde 
producten worden opgeëist 
overeenkomstig de geldende 
wettelijke en / of regelgevende 
bepalingen. In het geval van een claim 
voor gereserveerde producten, 
worden producten op voorraad geacht 
te voldoen aan onbetaalde claims. 
Niettegenstaande enig andersluidend 
beding, is dit eigendomsvoorbehoud 
bedwingbaar voor de koper. 

8.10 SCANNIX is reeds 
geautoriseerd door de Klant, die het 
accepteert, om een inventaris op te 
stellen en / of de onbetaalde 
producten in zijn bezit te nemen. Alle 
eerder betaalde stortingen blijven in 
hun geheel als boetebeding. 

8.11 De Klant geeft SCANNIX 
toestemming om toegang te krijgen 
tot zijn lokalen om zijn producten met 
eigendomsvoorbehoud terug te 
krijgen. 

8.12 Voor het overige zijn deze 
AVV's onderworpen aan de wet van 11 
juli 2013 tot wijziging van het 
burgerlijk wetboek wat betreft echte 
veiligheidsrechten en tot intrekking 
van verschillende bepalingen terzake. 

9.0  Klachten en Garanties 
9.1 De Klant geniet van de 
wettelijke garantie op het product en 
verbindt zich ertoe SCANNIX op de 
hoogte te stellen van alle verborgen 
gebreken die de Klant ontdekt. 

9.2   Tenzij schriftelijk anders 
bepaald, is de garantieperiode voor 
eindproducten twaalf (12) maanden 
vanaf de datum van levering aan de 
Klant.   

9.3 Voornoemde 
garantieperiode zal worden verlengd 
evenredig aan de periode gedurende 
welke de geleverde producten niet 
kunnen worden gebruikt, ofwel omdat 
deze moeten worden gerepareerd, 
ofwel omdat deze moeten worden 
vervangen. De 
reparatiewerkzaamheden aan 
producten leiden er niet toe dat er een 
nieuwe garantieperiode ingaat zoals 
gedefinieerd in dit artikel, tenzij met 
betrekking tot de vervangen of 
gerepareerde onderdelen. 

9.4 Tenzij schriftelijk anders 
bepaald, is de garantieperiode van de 
door SCANNIX op buiten de garantie 
vallende eindproducten uitgevoerd 
reparatiewerkzaamheden zes (6) 
maanden vanaf het moment waarop 
de  kennisgeving van beëindiging van 
de reparatie aan de Klant is 
overgelegd. Alleen de vervangen 
onderdelen of de gerepareerde 
functies zijn door de garantie gedekt, 
welke garantie in elk geval is beperkt 
tot de vervanging of reparatie van 
defecte onderdelen. 

9.5 De garantie is strikt beperkt 
tot de reparatie of vervanging van de 
onderdelen van het product die slecht 
of niet functioneren, indien dat 
voortvloeit uit omstandigheden die 
eerder aan de overdracht van de 
risico's geacht worden te hebben 
plaatsgevonden, dat wil zeggen uit een 
ontwerpfout, defecte materialen of 
een productiefout. 

9.6 De Klant gunt SCANNIX de 
tijd en verstrekt de passende middelen 
die redelijk worden geacht om de 
gebreken van de onder de garantie 
vallende producten te herstellen. Bij 
gebreke daarvan wordt SCANNIX 
vrijgesteld van haar 
garantieverplichting en van elke 
aansprakelijkheid uit hoofde van de 
gebreken.   

9.7 Indien SCANNIX na het 
verstrijken van een redelijke termijn 
het vastgestelde gebrek nog niet heeft 
hersteld of de defecte onderdelen van 
het product nog niet heeft vervangen, 
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of indien het niet mogelijk is om het 
gebrek te herstellen of de defecte 
onderdelen te vervangen, heeft de 
Klant de keuze om ofwel het product 
terug te brengen en de 
verkrijgingsprijs terugbetaald te 
krijgen, ofwel het product te houden 
en een deel van de verkrijgingsprijs 
terugbetaald te krijgen. 

9.8 Er kan geen beroep op de 
garantie worden gedaan indien 
reparatiewerkzaamheden of 
vervangingen op het defecte product 
zijn verricht door de Klant of door 
derden 

9.9 De verplichting van 
SCANNIX om de defecte onderdelen 
van het product te herstellen of te 
vervangen geldt niet indien het 
vastgestelde gebrek in verband staat 
met de natuurlijke slijtage van het 
product, een onjuiste of onzorgvuldige 
behandeling ervan na de overdracht 
van de risico's aan de Klant, een 
oneigenlijk gebruik of indien het 
product is blootgesteld aan abnormale 
gebruiksvoorwaarden (overbelasting, 
chemische, elektrochemische of 
elektrische factoren waarin niet is 
voorzien in de gebruiksaanwijzing, 
etc.). 

Er kan geen klacht worden ingesteld 
tegen SCANNIX in geval van niet-
werking van de met de producten van 
SCANNIX meegeleverde batterijen, 
aangezien deze batterijen slechts 
worden geleverd voor doeleinden van 
demonstratie en om de werking van de 
producten te testen.  

10.0 Zakelijke Klachten 
10.1 Onverminderd artikel 9 kan 
elke zakelijke klacht van de Klant met 
betrekking tot de algehele zakelijke 
relatie met SCANNIX (facturen, 
serviceovereenkomsten ten behoeve 
van de doorverkoop van de producten 
van OLYMPUS, diverse vorderingen of 
alle overige tussen partijen 
overeengekomen verplichtingen) pas 
na het verstrijken van een termijn van 
dertien maanden vanaf het ontstaan 
van de betwiste gebeurtenis in 
behandeling worden genomen. 

10.2 Geschillen met betrekking 
tot een door SCANNIX uitgegeven 
factuur moeten door de klant binnen 7 
dagen na uitgifte per aangetekende 

brief worden ingediend. Indien er 
binnen deze termijn geen geschil is, 
wordt de factuur geacht door de klant 
te zijn geaccepteerd en dient deze 
binnen de in artikel 4.1 genoemde 
termijn te worden voldaan. 

10.3 In geval van een geschil met 
de factuur en het ontbreken van een 
naar behoren gemotiveerde 
overeenkomst van SCANNIX met 
betrekking tot de reden van het geschil 
van de klant, moet dit binnen de in 
artikel 4.1 genoemde termijn worden 
geregeld. 

11.0 Terugzenden van producten 
11.1 Onverminderd artikel 9 
mogen geen producten worden 
teruggezonden zonder de 
uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van SCANNIX die de 
modaliteiten daarvan vaststelt. Indien 
SCANNIX haar toestemming hiertoe 
geeft, moeten deze producten nieuw 
en ongebruikt worden teruggestuurd, 
in de oorspronkelijke verpakking, en 
moet de uiterste gebruiksdatum 
daarvan meer dan negen maanden 
bedragen. In elk geval blijven de 
kosten in verband met het vervoer van 
de teruggestuurde producten voor 
rekening van de Klant, tenzij partijen 
anders zijn overeengekomen 

12.0 Aansprakelijkheidsbeperking 
12.1 SCANNIX kan uitsluitend 
aansprakelijk worden gesteld in geval 
van schending van een van de 
belangrijkste verplichtingen ingevolge 
deze Algemene Verkoopvoorwaarden 
of van de overeenkomst op grond 
waarvan de levering berust van het 
product dat voorwerp is van de klacht. 
In dat geval is haar aansprakelijkheid 
beperkt tot directe schade die was te 
voorzien op de datum van de verkoop, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
de toepasselijke gebruiken voor het 
type aangegane overeenkomst, met 
uitsluiting van elke economische 
schade. 

13.0 Uitsluiting van alle boetes 
13.1 Er worden geen boetes, van 
welke aard dan ook, aanvaard door 
SCANNIX behoudens de voorafgaande 
en schriftelijke goedkeuring van 
laatstgenoemde. 

14.0 Annulering/Ontbinding 
14.1 De verkoop kan van 
rechtswege en zonder voorafgaande 
kennisgeving worden ontbonden door 
SCANNIX in geval van niet-uitvoering 
van een van de verplichtingen door de 
Klant, onverminderd alle 
schadevergoedingen die van de Klant 
kunnen worden gevorderd. 

15.0 Bevoegdheidsclausule en 
toepasselijk recht 
15.1 Bij gebreke aan een 
minnelijke schikking tussen partijen in 
verband met een geschil met 
betrekking tot de geldigheid, 
interpretatie, tenuitvoerlegging of 
beëindiging van een 
verkoopovereenkomst die wordt 
beheerst door deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden, wordt de 
rechtsbevoegdheid uitdrukkelijk 
toegewezen aan de rechtbanken van 
Brussel, niettegenstaande de 
pluraliteit van verweerders of 
oproeping in vrijwaring.   

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden 
alsmede de lopende overeenkomsten 
die daaruit voortvloeien, worden 
uitsluitend beheerst door Belgisch 
recht, ook in geval van verkoop in een 
ander land. 

16.0 Geldigheid van de algemene 
verkoopsvoorwaarden  

16.1 De nietigheid, niet-
toepasselijkheid of onwettigheid van 
een van de clausules voorzien in een 
van de tussen partijen 
overeengekomen contracten 
(specifieke en algemene voorwaarden 
of andere overeenkomsten), leidt op 
geen enkele manier tot de 
ongeldigheid of nietigheid van de 
andere bepalingen aan het contract. In 
een dergelijk geval zal (zullen) 
genoemde bepaling (en) als 
ongeschreven worden of worden 
beschouwd en blijven alle andere 
clausules volledig geldig. 


