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Algemene Voorwaarden Pilz Belgium CVBA  
(geldig vanaf 01.01.2016) 

 

I. Hoofdstuk I: Algemene Voorwaarden 

 

1. Algemeen / Toepassingsgebied 

 

1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pilz Belgium CVBA 

(hierna ‘Pilz’ genoemd), niettegenstaande strijdige voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een bestelling 

erkent de klant de algemene voorwaarden van Pilz te hebben aanvaard. 

 
2. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke 

afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Pilz zouden zijn aanvaard. 

 
2. Offerte  

 

1. Alle offertes en prijsopgaven van Pilz zijn vrijblijvend. Pilz heeft op elk moment het recht om fouten in de offerte 

recht te zetten of de offerte terug te trekken. Prestatiebeschrijvingen door Pilz zijn louter aanwijzingen over de 

aard ervan en houden geen garantiebeloften in. Verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen uit 

catalogi, lijsten, tekeningen en/of schetsen, openbare uitlatingen, aanprijzingen of reclame door Pilz zijn louter 

indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk 

overeengekomen tussen partijen. Technische wijzigingen en wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht binnen de 

grenzen van de redelijkheid, dienen door de klant te worden aanvaard.  

 

2. De offerte van Pilz is gebaseerd op de gegevens die de klant aan Pilz heeft verstrekt. Indien bij de uitvoering van 

de bestelling blijkt dat de gegevens verstrekt door de klant niet correct zijn, dan wordt de klant hiervan in kennis 

gesteld. Indien hierdoor bijkomende prestaties door Pilz moeten worden geleverd, dan zal Pilz een supplementaire 

offerte aan de klant overmaken. Omvang en prijzen van de bijkomende prestaties van Pilz moeten tussen Pilz en 

de klant afzonderlijk worden overeengekomen in het kader van de supplementaire offerte.  

 

3. Indien een offerte van Pilz een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het 

verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen. 

 

3. Bestelling  

 

1. De klant is verplicht om in zijn bestelling de individuele specificatie van het bestelde voorwerp te vermelden 

afhankelijk van de voorziene bestemming van het voorwerp met inachtneming van alle technisch relevante 

factoren. Indien zulke informatie ontbreekt of onvolledig is, dan gelden de algemene productgegevens van Pilz.  

 

Door op de knop “Bestellen” te klikken in de PILZ E-Shop bevestigt de klant zijn bestelling. 

 

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. Vanaf ontvangst van de bestelling heeft Pilz  

4 weken om deze bestelling te aanvaarden. Deze aanvaarding gebeurt schriftelijk of door de uitvoering ervan. De 

overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Pilz.  

 

 

2. De omvang van de bestelling wordt uitsluitend bepaald  door de schriftelijke opdrachtbevestiging van Pilz, die 

alle vroegere afspraken tussen partijen vervangt. Komt de sluiting van het contract tot stand door aanvaarding van 

een tijdelijke offerte/aanbieding van Pilz , dan is de inhoud van deze offerte/aanbieding beslissend voor de inhoud 

van het contract. Nevenovereenkomsten en wijzigingen vereisen de schriftelijke bevestiging door Pilz. 

 

3. Afroepopdrachten moeten binnen de vastgelegde termijn of vóór de overeengekomen datum aanvaard worden.  

 

4.  Partijen hebben het recht om schriftelijk te verzoeken de geplaatste bestelling te wijzigen. De andere partij zal na 

ontvangst van dergelijk verzoek de uitvoerbaarheid van de wijziging onderzoeken en haar standpunt binnen korte 

termijn schriftelijk aan de verzoekende partij meedelen. Indien dergelijk onderzoek door Pilz bijkomende 

prestaties van Pilz vereist, heeft Pilz het recht deze kosten aan te rekenen aan de klant. Indien partijen 

overeenkomen over een wijziging van de bestelling, dan zal de nieuwe bestelling in een afzonderlijk document, 

ondertekend door beide partijen, worden bepaald.  De bijkomende prestaties die vereist zijn, worden door Pilz 
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aangerekend volgens de op dat ogenblik toepasselijke uurtarieven en verrekeningstarieven voor dagelijkse 

werktijden, wachttijden en andere kosten, welke steeds ter inzage beschikbaar zijn bij Pilz.  

 

 

4. Annulatie van een bestelling 

 

Ingeval de klant zijn bestelling annuleert vooraleer Pilz aan de bestelling uitvoering heeft gegeven, dan is hij een 

schadevergoeding verschuldigd aan Pilz van 10% van de verkoopprijs van de bestelde goederen of diensten. 

Ingeval de annulatie gebeurt nadat Pilz met de uitvoering van de bestelling is gestart, dan is de klant 50% van de 

volledige verkoopprijs van de goederen of diensten verschuldigd aan Pilz. Deze forfaitaire schadevergoedingen 

gelden onder voorbehoud voor Pilz om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden 

schade hoger is. 

 

5. De levering 

 

1.  De leveringstermijn gaat pas in nadat alle technische vragen werden opgelost en de klant tijdig alle technische 

verplichtingen (zoals door de klant over te maken documenten, tekeningen, beschrijvingen en vergunningen, 

alsook de betaling van de vastgestelde voorschotten op de rekening van Pilz) op de voorgeschreven wijze is 

nagekomen. 

 

2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Pilz niet. Vertraging in de levering geeft 

de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien 

Pilz in de onmogelijkheid verkeert de bestelling uit te voeren, dan zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk in 

kennis gesteld worden en de reeds uitgevoerde betaling zal hem onmiddellijk worden terugbetaald. 

 

3. Ingeval van overmacht wordt de leveringstermijn verlengd met de termijn dat de overmacht blijft duren. Onder 

overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Pilz redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of 

verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn o.m. 

begrepen: oorlog, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid tot levering van goederen of diensten door 

onderaannemers van Pilz, vernielingen, beschadigingen of defecten aan de bedrijfsmiddelen van Pilz nodig voor 

het uitvoering van de bestelling, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, 

transportmoeilijkheden, ziekte van personeel en ontbreken van grondstoffen. Pilz zal de klant zo snel mogelijk 

inlichten van het ontstaan en de duurtijd van dergelijke onvoorziene omstandigheden.   

 

4. Wanneer de levering op verzoek van de klant wordt vertraagd, dan heeft Pilz het recht om, na afloop van een 

redelijke termijn na aanmaning van de klant, de overeenkomst te ontbinden ten laste van de klant of tot uitvoering 

van de levering bij de klant over te gaan, op kosten van de klant. 

 

5. Pilz behoudt zich het recht voor tijdens de leveringstermijn constructie- of vormwijzigingen toe te schrijven aan 

technische verbeteringen en /of wettelijke voorschriften, uit te voeren op de bestelde goederen, voor zover zij 

hierdoor niet aanzienlijk worden gewijzigd of de wijzigingen redelijk zijn. 

 

6. Verpakkingen worden eigendom van de klant en door Pilz in rekening gebracht. Overeenkomstig de 

verpakkingsverordening moet de klant, met uitzondering van paletten, op eigen kosten voor de verwerking/opslag 

van de verpakking zorgen. 

 

7.  Geleverde goederen moeten, ook wanneer ze minieme gebreken vertonen, door de klant in ontvangst worden 

genomen, zonder afbreuk te doen aan de rechten uit artikel 11.  

 

8.  Behoudens afwijkende overeenkomst behoort de inbouw van vervangstukken niet tot de leveringsomvang. Indien 

zich problemen voordoen met de inbouw van vervangstukken die zonder montageprestatie verkocht worden, is het 

uitsluitend aan de klant om schade ingevolge de inbouw te vermijden. 

  

6. De diensten van Pilz 

 

1.  De dienstprestaties van Pilz worden geleverd conform aan de bepalingen opgenomen in de offerte die door de 

klant werd aanvaard en overeenkomstig de op dat ogenblik geldende wettelijke voorschriften, tenzij anders 

bepaald in huidige Algemene Voorwaarden. Pilz is verantwoordelijk voor het beheer, de sturing en de opvolging 
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van de prestaties. De prestaties van Pilz zijn evenwel middelenverbintenissen. De Klant blijft zelf 

verantwoordelijk voor de door hem gewenste en behaalde resultaten. 

 

2. De prestaties worden uitgevoerd rekening houdend met de actuele stand van de wetenschap en de techniek. 

 

3. Pilz heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde prestaties beroep te doen op derden. Daarenboven is enkel 

Pilz bevoegd om haar eigen medewerkers bevelen te geven.  

 

7. Plichten van de Klant 

 

1. Het KB van 12.08.1993 tot omzetting van de EU-richtlijn 89/655 inzake veiligheid van personen en producten, 

definieert de minimumnorm inzake veiligheid waaraan machines moeten voldoen. De beoordeling van de 

veiligheid bij de klant en de noodzakelijk te nemen maatregelen alsook de risicobeoordeling van een complete 

machine conform de toepasselijke normen, dient door de klant uitgevoerd te worden. Pilz zal hier enkel voor 

instaan ingeval de klant haar dergelijke specifieke opdracht toewijst.  

 

2. De klant stelt tijdig alle informatie, materialen, materieel, documenten, enz. noodzakelijk voor de uitvoering van 

de opdracht ter beschikking van Pilz en zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht. 

Als er nog delen van de inrichting dienen te worden gedemonteerd of gehermonteerd buiten de scope van PILZ 

zullen supplementaire kosten worden aangerekend. Tevens kan dit leiden tot een aanpassing van de initiële 

planning. 

 

3. Voor de uitvoering door Pilz van revisie-ingrepen aan een machine/installatie, dient de klant deze 

machine/installatie grondig gereinigd ter beschikking te stellen en dient hij op eigen kosten en zo nodig via eigen 

personeel ondersteuning te bieden naargelang de montage dit vereist, door het beschikbaar stellen van (i) 

geschikte hulpkrachten, (ii) vereiste werktuigen en hulpmaterialen, (iii) bedrijfskracht (stroom, perslucht, water, 

enz.) en (iv) door het transport van de montageonderdelen naar de voorziene montageplek uit te voeren.  

 

4. De klant verbindt zich ertoe de aangestelden van Pilz die belast zijn met de uitvoering van de prestaties, tijdens de 

gewone werktijden en volgens de toegangsregelingen van het bedrijf, toegang te verschaffen tot alle ruimten, 

installaties (hardware, software, netwerken, enz.) en andere bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn om Pilz toe te 

laten de prestaties op de voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien nodig zal de klant hen tevens geschikte 

arbeidsplaatsen ter beschikking stellen. 

 

5.  Indien de klant de verplichtingen bepaald in artikel 7 hierboven niet (tijdig) nakomt, dan zal de overeengekomen 

termijn voor de uitvoering van de opdracht verlengd worden met de gebeurlijk veroorzaakte vertragingen en de 

overeengekomen prijs verhoogd worden met de gebeurlijke meerkosten.     

 

8. Prijzen - Betalingsvoorwaarden 
 

1. De prijzen opgenomen op de offertes van Pilz zijn exclusief de op dat ogenblik geldende BTW. De prijzen gelden 

franco aan een adres binnen België en Luxemburg, met dien verstande dat enkel orders van minimum 25€ worden 

uitgevoerd en dat voor zendingen van minder dan 250 € excl. BTW, 20€ administratie, handling en 

vervoerskosten in rekening worden gebracht.Terugnamekosten van geleverde goederen zijn ten laste van de klant. 

Verzendings- en verpakkingskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht door Pilz aan de Klant. De keuze 

van de verzendingswijze gebeurt naar goeddunken van Pilz.  

 

2.  Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, worden de dienstprestaties uitgevoerd in regie of aan de in de 

offerte vermelde vaste prijs. Bij uitvoering in regie worden de diensten aangerekend op tijd- en materiaalbasis na 

de voltooiing, respectievelijk de aanvaarding van de prestaties. In dat geval worden de gepresteerde werkuren en 

reistijden aangerekend aan de op dat moment geldende uurtarieven en de verbruikte materialen aan de op het 

tijdstip van de prestatie geldende prijzen. Andere kosten (zoals verplaatsings-, verblijfs- en overnachtingskosten) 

worden bijkomend in rekening gebracht. Voor zover in de offerte geschatte prijzen voor de prestaties op tijd- en 

materiaalbasis zijn opgenomen, zijn deze niet bindend.   

 

3. De prijzen opgenomen in de offerte zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van één of meer 

prijsbepalende factoren waaronder o.m. gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten, 

vrachtprijzen, grondstofprijzen, belastingen of andere heffingen. Wanneer Pilz van dit recht op prijsherziening 

gebruik maakt, zal zij de klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.  
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4. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag 

van rechtswege verhoogd met verwijlintresten aan 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van 

het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.  Voor zover een grotere schade bewezen kan worden, heeft 

Pilz het recht om deze te laten gelden. De niet-betaling op haar vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd 

saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen ineens opeisbaar.  

 

5. Voor deelleveringen kan Pilz deelfacturen opmaken. Voor elke deelfactuur lopen de betalingstermijnen 

afzonderlijk.  

 

6. Pilz heeft altijd het recht aan de klant een zekerheid te vragen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 

Deze zekerheid kan bestaan uit de verplichting tot voorafbetaling van de bestelling of een borgtocht. Indien de 

klant niet tijdig voldoet aan enige verplichting, heeft Pilz , na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief 

aan de klant, het recht om haar verbintenissen op te schorten totdat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen. 

 

7. De klant kan zich enkel beroepen op schuldvergelijking wanneer zijn vordering ten aanzien van Pilz rechtsgeldig 

vastgesteld, onbetwist of door Pilz erkend is en betrekking heeft op dezelfde contractuele verhouding.   

 

9. Risico-overgang 

 

1. Het risico op de goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering. Ingeval de bestelde goederen 

door Pilz worden geleverd aan de klant, dan gaat het risico over op de klant op het ogenblik dat de goederen bij 

Pilz vertrekken. Hetzelfde geldt voor deelleveringen. 

 

2.  Ingeval Pilz diensten bij de klant uitvoert, gaat het risico over op de klant bij de opmaak van het 

opleveringsdocument. overeenkomstig artikel 10.1. Hetzelfde geldt als de klant zijn verplichting tot aanvaarding 

niet tijdig nakomt.  

 

3.  Bij uitstel van aanvaarding door de klant of wanneer de prestatie en levering op verzoek van de klant worden 

vertraagd, gaat het risico over op de Klant vanaf de dag van de gereedheid van de bestelling voor verzending, 

resp. de uitvoering van de diensten.  Indien de klant dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Pilz, op kosten van 

de klant, de door hem gevraagde verzekeringen afsluiten ter dekking van het risico tot aan de aanvaarding.      

 

10. Aanvaarding van dienstprestaties 

 

1. Behoudens afwijkende overeenkomst, gebeurt de aanvaarding van het voorwerp van de levering na het afleveren 

van het door beide partijen ondertekend opleveringsdocument opgemaakt ter bevestiging van de overeengekomen 

prestatiebeschrijving . De inbedrijfstelling, respectievelijk het productieve gebruik van de fabriek door de klant 

geldt als aanvaarding. 

 

2. De voorlopige aanvaarding, definitieve aanvaarding en/of speciale aanvaarding vinden plaats na afzonderlijke 

schriftelijke overeenkomst en worden afzonderlijk vergoed voor zover ze niet uitdrukkelijk deel uitmaken van de 

overeengekomen bestelling. De vergoeding gebeurt volgens de bij Pilz op dat moment geldende tarieven die de 

klant te allen tijde bij Pilz kan opvragen. 

 

3. Dienstprestaties moeten door de klant aanvaard worden zodra Pilz de volledige uitvoering ervan heeft 

aangekondigd.  

 

4. Bij slechts minieme afwijkingen mag de klant de aanvaarding niet weigeren.  

 

5. Indien de klant zijn verplichting tot aanvaarding niet tijdig nakomt, heeft Pilz het recht om de door haar geleden 

schade, inclusief eventuele extra kosten, te vorderen. Daarenboven gaat in dat geval het risico van een toevallige 

vernietiging of verslechtering van het voorwerp van de prestatie over op de klant op datum dat Pilz de 

aanvaarding van haar prestaties aan de Klant heeft gevraagd.   

 

11. Klachten - Garantie  

 

1.  De klant dient de goederen bij de levering onmiddellijk na te kijken op gebreken. Eventuele gebreken dienen 

binnen de 7 kalenderdagen na levering van de goederen (voor zichtbare gebreken), dan wel na vaststelling van het 
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verborgen gebrek aan de goederen, per aangetekende brief, aan Pilz  overgemaakt te worden met nauwkeurige en 

gemotiveerde opgave van het gebrek en de daaruit voortvloeiende schade. Deze motivatie moet gebeuren volgens 

algemeen gebruikelijke technische normen. De klant draagt de bewijslast voor het onmiddellijk melden van een 

gebrek. Tevens draagt de klant er de bewijslast voor dat hij niet zelf maatregelen heeft genomen om het gebrek te 

verhelpen. 

 

 Klachten met betrekking tot geleverde diensten dienen binnen de 7 kalenderdagen na het verlenen van de dienst 

aan Pilz meegedeeld te worden per gemotiveerde aangetekende brief. Klachten betreffende facturen van Pilz 

dienen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerde aangetekende brief aan Pilz meegedeeld 

worden.  

 

Indien de klacht niet binnen bovenvermelde termijn aan Pilz wordt overgemaakt, of niet gemotiveerd is, dan 

vervalt ieder recht van de klant op vrijwaring door Pilz . In dat geval wordt de klant geacht de geleverde goederen 

en diensten definitief aanvaard te hebben en de betaling van de factuur verschuldigd te zijn.  

  

2.  Pilz verbindt zich ertoe de diensten en de producten te leveren met de zorg die van een professioneel mag worden 

verwacht. Alle prestaties zijn evenwel middelenverbintenissen.  

 

Pilz verleent uitsluitend op haar producten een garantie gedurende 12 maanden vanaf de risico-overgang bepaald 

in artikel 9. Deze garantieverplichting van Pilz is beperkt tot de herstelling of de vervanging, naar keuze van Pilz, 

van de gebrekkige producten, waaromtrent de klacht aan Pilz werd overgemaakt overeenkomstig artikel 11.1. 

Daarbuiten heeft Pilz geen enkele verplichting ten aanzien van de klant. Fabrieksgaranties van derden waar de 

gebrekkige producten werden geproduceerd, blijven van toepassing op de klant.   

 

Indien Pilz  er niet in slaagt het gebrek in het product te herstellen, waardoor het product niet bruikbaar is voor 

haar normale bestemming, en evenmin een vervangende levering heeft uitgevoerd binnen de maand na 

ingebrekestelling per aangetekende brief door de klant, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, 

zonder recht op schadevergoeding voor de klant. In dat geval wordt de door de klant betaalde koopprijs voor het 

gebrekkige product door Pilz terugbetaald.   

 

3. De aansprakelijkheid van Pilz  is uitgesloten in gevallen waarbij op verzoek van de klant andere dan door Pilz 

gefabriceerde of voorgeschreven onderdelen in het bestelde product ingebouwd worden. Pilz  is evenmin 

aansprakelijk voor door de klant zelf uitgevoerde inbouwwerkzaamheden. De bewijslast voor een foutloze inbouw 

ligt bij de klant.  

 

4. Ingeval de montagehandleiding die de klant heeft ontvangen gebrekkig is, waardoor de montage op de 

voorgeschreven wijze niet kan worden uitgevoerd, is Pilz er enkel toe gehouden een handleiding zonder gebreken 

te leveren. 

 

5. De producten van derden die worden geïntegreerd door Pilz vallen onder de garantiebepaling van deze derde.  

 

6. Eventuele klachten conform artikel 11.1 overgemaakt, geven de klant niet het recht om zijn 

betalingsverplichtingen ten aanzien van Pilz op te schorten. Pilz heeft het recht om betalingen, ook ingeval van 

betwisting door de klant, te verrekenen met de oudste opeisbare vordering.  

 

12. Aansprakelijkheidsbeperkingen 
 

1.  Behoudens haar garantieverplichting bepaald in artikel 11, is Pilz niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of 

zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware 

fout van Pilz , één van haar aangestelden of leveranciers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in 

hoofde van Pilz of haar aangestelden. Pilz sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor schade ingevolge 

verkeerd gebruik (incl. gebruik in strijd met de handleiding) en of reparatie van de geleverde goederen door de 

klant en/of zijn aangestelden en/of derden. 

 

Pilz is niet aansprakelijk voor schade die niet rechtstreeks aan het voorwerp van de levering is ontstaan. Zo is Pilz 

niet aansprakelijk voor schade aan andere voorwerpen van de klant of van derden, waaronder ook voorwerpen die 

door verbinding, vermenging en/of verdere bewerking en verwerking zijn ontstaan.  
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Pilz is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vroegtijdige verbreking van het contract of indien Pilz 

niet in de mogelijkheid is het project naar behoren af te werken. Deze exclusie is tevens van toepassing indien Pilz 

gebruik maakt van een derde partij. 

  

Pilz is in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van haar of haar aangestelden) aansprakelijk 

voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, 

economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies 

van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie, contractueel of buitencontractueel.  

De aansprakelijkheid van Pilz bij directe schade en indien deze is bewezen door de klant is bovendien beperkt tot 

het netto factuurbedrag van het product of de producten die tot de aansprakelijkheid hebben geleid of  in geval van 

diensten tot het netto factuurbedrag voor deze diensten. 

 

2. De exoneratie van aansprakelijkheid in artikel 12.1 geldt niet ingeval van ernstige fouten van Pilz die lichamelijk 

letsel of overlijden hebben veroorzaakt. In dat geval is de aansprakelijkheid van Pilz beperkt tot de directe schade 

die uit haar fout voortvloeit en met een maximum gelijk aan het bedrag gedekt door haar verzekering voor 

dergelijke schade. Op verzoek verleent Pilz inzage in de verzekeringspolis. 

 

3. Flagrante onjuistheden zoals schrijffouten, rekenfouten, formele gebreken enz. vermeld in een mededeling, advies 

of een andere beroepsmatige uiting van medewerkers van Pilz, kunnen ten allen tijde door Pilz gecorrigeerd 

worden.   

 

4. Voor zover de aansprakelijkheid van Pilz uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke 

aansprakelijkheid van haar werknemers en aangestelden.  

 

5.  Aanspraken voor gebreken in de geleverde goederen en/of verleende diensten verjaren 12 maanden na de risico-

overgang.  

 

13. Eigendomsvoorbehoud 

 

1. Elke verkoop geschiedt onder uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud, zolang de prijs niet volledig voldaan is en alle 

andere schuldvorderingen van Pilz op de klant op grond van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden 

nog niet voldaan zijn. Onder "prijs" wordt daarbij verstaan: de hoofdsom, kosten van vervoer en verpakking, de 

door de klant verschuldigde BTW en eventueel andere door de klant te betalen belastingen of taksen, alsook de 

intresten en schadevergoedingen door de klant verschuldigd aan Pilz.  

 

Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de klant verplicht om de goederen met zorg te behandelen; hij is in het 

bijzonder verplicht om ze op eigen kosten en afdoende te verzekeren tegen brand, water en diefstal en dit tegen de 

aanschaffingswaarde. De klant is bovendien verplicht om eventuele beschadigingen of de vernietiging van de 

goederen onmiddellijk te melden aan Pilz. 

 

De klant heeft het recht de goederen verder te verkopen. In dat geval zal hij Pilz hiervan onmiddellijk in kennis 

stellen en alle vorderingen ten bedrage van het factuurbedrag (inclusief BTW) van deze doorverkoop afstaan aan 

Pilz, ongeacht of de goederen zonder of na verwerking werden verkocht. De klant blijft gemachtigd om de 

vordering op zijn koper zelf te innen zolang hij zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt 

aan Pilz, niet achter is met betalingen, en er geen verzoek is tot het instellen van een insolventieprocedure. In deze 

gevallen kan Pilz eisen dat de klant de afgestane vorderingen en hun schuldenaars meedeelt aan Pilz, de 

bijhorende documenten overhandigt en de schuldenaars op de hoogte brengt van de overdracht van 

schuldvordering.    

 

2.  Ingeval de klant in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft Pilz het recht om de geleverde 

goederen terug te nemen. De terugname van deze goederen door Pilz  houdt geen ontbinding van de overeenkomst 

in, tenzij Pilz dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Pilz mag de teruggenomen goederen opnieuw verkopen 

teneinde de openstaande schuld van de klant aan te zuiveren, mits aftrek van de kosten van verkoop.  

 

3.  Ingeval de door Pilz verkochte goederen waarop het eigendomsvoorbehoud geldt het voorwerp zouden uitmaken 

van een beslag lastens of bij de klant, of aanspraken door derden, dient de klant Pilz onmiddellijk per 

aangetekende brief in te lichten met opgave van de identiteit van de beslaglegger of derde. In voorkomend geval 

dient de klant de beslaglegger of andere derden in kennis te stellen van het exclusieve eigendomsrecht van Pilz. 

De klant zal daarbij alle kosten vergoeden die Pilz moet maken om haar eigendomsrechten op de goederen te 
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beschermen en af te dwingen. De klant is tevens aansprakelijk voor elke schade die Pilz zou lijden door de 

handelingen van derden met betrekking tot haar goederen.  

 

4.  Indien de goederen van Pilz verwerkt of vermengd worden met andere voorwerpen die niet van Pilz zijn, dan 

verwerft Pilz de mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding tot de waarde van haar goederen in de 

volledige waarde van het nieuwe product. 

 

14. Intellectuele Eigendomsrechten 

 

1.  Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten 

(ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige 

rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, 

octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, 

computerprogramma’s en halfgeleiders. 

 

2.  De klant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het ontwikkelde product,  

afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, patronen, berekeningen, kostenramingen en andere documenten,  

toebehoren aan Pilz of een derde waarmee Pilz hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten en (2) dat de klant 

geen zeggingschap verwerft over deze rechten andere dan deze die Pilz hem uitdrukkelijk en schriftelijk toekent. 

 

De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Pilz te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen 

leveren om die rechten te beschermen. Het is de klant verboden deze gegevens aan derden door te geven, 

behoudens uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Pilz. De klant zal Pilz onmiddellijk in kennis stellen 

van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Pilz waarvan hij kennis neemt.  

 

Indien de klant een gebruikslicentie verwerft op één van de elementen bepaald in artikel14.2, dan mag de klant dit 

element enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. De overdracht van de 

Intellectuele Eigendomsrechten van Pilz op deze elementen vereist steeds een afzonderlijke schriftelijke 

overeenkomst ondertekend door beide partijen. Pilz behoudt evenwel steeds een gratis gebruiksrecht op deze 

elementen.  

 

3.  In de mate de klant aan Pilz zelf materiaal aanreikt zoals software, afbeeldingen, tekst, enz. voor opname in het te 

ontwikkelen product, garandeert de klant dat dit materiaal geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten 

of andere rechten van derden. De klant is alleen aansprakelijk wanneer rechten van derden worden geschonden 

door de uitvoering van de opdracht door Pilz. De klant vrijwaart Pilz tegen alle vorderingen van derden op grond 

van de beweerde inbreuk van dit materiaal of de opdracht op hun rechten. 

 

4. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van Pilz is het de klant verboden handelsnamen en/of productaanduidingen van 

welke aard ook vermeld op de producten geleverd door Pilz te gebruiken voor andere doeleinden dan deze 

bepaald in de overeenkomst.  

 

15. Rechten op nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen 

 

1.  Wanneer in het kader van de samenwerking tussen partijen, technische verbeteringen of uitvindingen worden 

gerealiseerd m.b.t. de door Pilz geleverde producten of andere werken ontstaan, komen alle resultaten en de 

daarmee verbonden Intellectuele Eigendomsrechten toe aan de contractpartij die deze heeft gecreëerd. 

 

2. Uitvindingen en ontwikkelingen die gemeenschappelijk gedaan worden door medewerkers van Pilz en van de 

klant tijdens de uitvoering van een opdracht, en de hiervoor verleende Intellectuele Eigendomsrechten, komen aan 

beide partijen elk voor de helft toe. Uitvindingen en ontwikkelingen die tijdens de uitvoering van een opdracht 

gedaan worden door medewerkers van één partij, en de hiervoor verleende rechten, behoren uitsluitend toe aan 

deze partij. Het verlenen van licenties op de intellectuele eigendomsrechten van een of beide partijen dient het 

voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen.   

 

3. Op de resultaten die, overeenkomstig artikel 15.1, aan de klant toebehoren, verkrijgt Pilz een gratis niet-

exclusieve gebruikslicentie voor de gehele duur van de bescherming van deze resultaten door Intellectuele 

Eigendomsrechten. Deze gebruikslicentie geeft hen het recht de resultaten te gebruiken, verder te ontwikkelen en 

te verkopen. Het is Pilz eveneens toegestaan deze licentie aan derden over te dragen of sublicenties aan derden toe 

te kennen.  
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16. Confidentialiteit 

 

1.  De klant verbindt zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen van Pilz die zij 

verneemt, gedurende de overeenkomst en tot 2 jaar na de beëindiging ervan, geheim te houden en enkel te 

gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt in het bijzonder voor documenten waarop de 

vermelding “vertrouwelijk” staat.  

 

2. Dergelijke informatie moet, voor zover zij geen deel uitmaakt van het publiek domein, veilig bewaard worden en 

mag niet gereproduceerd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pilz. Het doorgeven aan 

derden van vertrouwelijke informatie vereist de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pilz. Bij 

beëindiging van de samenwerking dienen deze documenten op eerste verzoek aan Pilz teruggegeven te worden. 

De klant kan hierop geenszins een retentierecht uitoefenen. De klant is aansprakelijk voor verlies en beschadiging.  

 

17. Gegevensbescherming 

 

De partijen zullen persoonsgebonden gegevens van de andere partij enkel voor contractueel bepaalde doeleinden 

verwerken of gebruiken met inachtneming van de wettelijke bepalingen.   

 

18. Beëindiging van de overeenkomst 

 

1. Ingeval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot stopzetting of vereffening van het 

bedrijf van de klant, gerechtelijke reorganisatie of enige solvabiliteitsprocedure in hoofde van de klant, heeft Pilz  

het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door verzending van een aangetekende brief 

aan de klant. Hetzelfde geldt indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet 

hersteld wordt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende aanmaningsbrief van Pilz. De niet-betaling 

op hun vervaldag van één of meer facturen wordt steeds beschouwd als een zware wanprestatie.   

 

2. Bij beëindiging conform artikel 18.1 zal de klant alle ontwikkelde producten en geleverde diensten van Pilz  

betalen, alsook de kosten die Pilz  moet maken als gevolg van de beëindiging, verhoogd met een forfaitaire 

schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Pilz nog had kunnen factureren aan de klant bij volledige 

uitvoering van de overeenkomst. Bovendien behoudt Pilz het recht een hogere schadevergoeding te vorderen 

indien haar werkelijk geleden schade hoger is.   

 

3. Ingeval partijen een overeenkomst tot het verlenen van diensten afsluiten voor onbepaalde duur, kan iedere partij 

deze overeenkomst beëindigen per aangetekende brief mits een opzegtermijn van 30 dagen te respecteren.  

 

 4. Voor zover de overeenkomsten die tussen Pilz en de klant worden gesloten, respectievelijk de contractuele 

verplichtingen van Pilz en de betalingsverplichtingen van de klant die hieruit voortvloeien, in strijd zijn met 

nationale alsook internationale bindende bepalingen (bijv. voorschriften van het koninkrijk België voor de 

economische betrekkingen met het buitenland, uitvoer- en embargovoorschriften van de Europese Unie, van 

andere staten, in het bijzonder de VS, met inbegrip van de EG-Verordeningen inzake terrorismebestrijding), heeft 

Pilz het recht de contractuele relatie uitzonderlijk te beëindigen en / of de overeenkomst te verbreken zonder recht 

op schadevergoeding voor de klant. De Klant is verplicht zich te informeren over desbetreffende wettelijke 

voorschriften die een uitvoering van de overeenkomst voor Pilz onmogelijk maken.  

 

19. Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst 

 

1.  De klant kan na de beëindiging van de overeenkomst vragen dat de ter beschikking gestelde documenten en 

voorwerpen worden teruggegeven. Pilz mag de teruggave ervan weigeren totdat de klant al zijn contractuele 

verplichtingen heeft voldaan.  

 

2. Pilz kan van de documenten die ze aan de klant teruggeeft afschriften of kopieën maken en behouden, tenzij het 

gaat om vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 16.  
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20. Varia 

 

1. Elke overeenkomst tussen partijen dient schriftelijk te worden aangegaan. Elke aanpassing of wijziging aan de 

overeenkomst zal enkel bindend zijn indien dit schriftelijk is gebeurd en behoorlijk werd ondertekend door beide 

partijen. 

 

2. Pilz heeft het recht zijn rechten en plichten voortvloeiend uit een overeenkomst met de klant aan een derde of 

derden overdragen. Ingeval Pilz van dit recht gebruik maakt zal zij de klant hiervan schriftelijk inlichten.  

 

3. Pilz heeft het recht de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De klant wordt geacht een wijziging 

te hebben aanvaard als de klant de wijziging niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving hiervan 

schriftelijk per aangetekende brief heeft betwist.  

 

4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zou blijken te zijn, dan zullen de 

overige bepalingen hun volledige uitwerking behouden en zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een 

nieuwe bepaling, die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 

5. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het VN kooprecht, is van toepassing op de overeenkomsten van Pilz . Elk 

geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een overeenkomst zal 

worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.  

 

 

II. Hoofdstuk II: Algemene Voorwaarden voor softwareproducten 

 

21. Algemeen / toepassingsgebied 
 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige handelsbetrekkingen tussen Pilz 

GmbH & Co. KG (hierna Pilz GmbH genoemd) als softwareproducent, Pilz Belgium CVBA (hierna Pilz) als 

distributeur van de softwareproducent en de klant, die de software van Pilz GmbH aankoopt. 

 

2.  Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pilz met betrekking tot softwareproducten zijn onderworpen aan 

de Algemene Voorwaarden van Pilz bepaald in hoofdstuk I en de Algemene Voorwaarden voor 

softwareproducten bepaald in hoofdstuk II (samen ‘de Voorwaarden’). Deze Voorwaarden maken integraal deel 

uit van de overeenkomst gesloten met de Klant en vormen hiermee één geheel. Ingeval van tegenstrijdigheden 

tussen deze Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden voor Softwareproducten.  

 

3.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de Voorwaarden van Pilz te hebben aanvaard. De toepassing 

van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk 

voorafgaand schriftelijk akkoord van Pilz.  

 

22. Definities 

 

1.  Licentie-informatie: is een document dat specifieke informatie over een programma bevat. De licentie-informatie 

van een programma kan via www.pilz.com/agb opgevraagd en afgeprint worden. Deze informatie kan eveneens 

(i) in een bestand in het register van het programma ter beschikking gesteld worden, (ii) door een 

overeenkomstige zoekopdracht opgevraagd worden of (iii) als documentatiemateriaal met het programma 

meegeleverd worden. 

 

2.  Programma: omvat alles wat verband houdt met de programmapakketten die door Pilz GmbH geleverd worden, 

met inbegrip van het origineel en alle volledige en gedeeltelijke kopieën, inclusief machinaal leesbare instructies 

en gegevens, componenten, audiovisueel materiaal (bijv. video’s, afbeeldingen, teksten, tekeningen of grafieken), 

bijbehorende bibliotheken zoals bijvoorbeeld bouwstenen voor automatisering (standaard en failsafe) / 

bouwstenen voor componenten of productgegevens, licentiemateriaal en documenten of sleutels voor 

licentiegebruik evenals documentatiemateriaal. 

 

3. Software: de softwareproducten waarop Pilz GmbH, vanaf de integrale betaling van de overeenkomstige 

vergoeding door de Klant, aan de Klant een gebruikslicentie toekent om deze voor eigen doeleinden te gebruiken 
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(licentie). Hieronder vallen ook de softwarebouwstenen, eventueel de gegevensdragers en PASunits evenals de 

software voor de toepassing van macro’s. 

 

23. Sluiting van de overeenkomst 
 

1.  De aanvaarding kan schriftelijk gebeuren door de opdrachtbevestiging (ook per fax of via e-mail) naar Pilz terug 

te sturen of door de levering van de producten aan de Klant.  

 

2. De Klant ontvangt een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin o.m. de contractueel verschuldigde betalingen 

worden opgenomen.  

 

24. Intellectuele Eigendomsrechten  
 

1. De klant ontvangt de software die in de opdrachtbevestiging resp. het certificaat van het softwareproduct vermeld 

is. Het documentatiemateriaal voor de software moet afzonderlijk van de software aangekocht worden, behoudens 

andersluidende bepaling in de opdrachtbevestiging van Pilz. 

 

2. De klant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle Intellectuele Eigendomsrechten (zie artikel 14.1) verbonden aan de 

geleverde software toebehoren aan Pilz GmbH, Pilz of een derde waarmee deze partij(en) een overeenkomst heeft 

afgesloten en (2) dat de Klant geen zeggenschap verwerft over deze rechten. 

 

3. Het gebruik van de software van Pilz GmbH is onderworpen aan de licentievoorwaarden bepaald in het certificaat 

van het softwareproduct geleverd aan de klant. Dit certificaat wordt aan de factuur van Pilz aan de klant gevoegd. 

 

Elke licentie op Intellectuele Eigendomsrechten van Pilz geldt voor zover en zolang alle door de klant 

verschuldigde vergoedingen betaald zijn.    

 

Behoudens andersluidende bepaling mag de klant van elk exemplaar van de software één kopie aanmaken, die 

uitsluitend als back-up mag worden gebruikt. De voorwaarden van de licentie zijn hierop van toepassing. De klant 

mag de software niet wijzigen, reverse engineeren of vertalen en mag geen delen verwijderen. De klant mag 

verder geen alfanumerieke kenmerkende eigenschappen van de gegevensdrager verwijderen en bij een toegelaten 

kopiename deze eigenschappen in onveranderlijke vorm verveelvoudigen. 

 

Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, de software op enigerlei wijze aan derden ter 

beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren, behoudens 

uitdrukkelijk akkoord van Pilz GmbH vermeld op het certificaat van het geleverde softwareproduct. In dat geval is 

het gebruik van de software door de derde uitsluitend onderworpen aan de licentievoorwaarden van Pilz GmbH 

en/of Pilz. De klant verbindt zich ertoe met de derde een overeenkomst af te sluiten waarin de geldende 

licentievoorwaarden van Pilz GmbH/Pilz uitdrukkelijk worden gespecifieerd.  

 

4. Niettegenstaande enige gebruikslicentie aan de klant toegekend, behoudt Pilz ten allen tijde het recht om op te 

treden tegen wijzigingen aan haar creatie die haar eer of reputatie kunnen schaden en is zij gerechtigd om de naam 

van Pilz op of bij het ontwikkelde product te vermelden of te (doen) verwijderen.  

 

5.  Het gebruik door de klant van software van derden geleverd door Pilz is bovenop deze Voorwaarden onderworpen 

aan de eigen softwarevoorwaarden (licentievoorwaarden) van de softwarefabrikant.  

 

6. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Pilz GmbH en desgevallend van Pilz te allen tijde respecteren 

en beschermen. De klant zal Pilz onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden waarvan hij kennis 

neemt. De klant verbindt zich ertoe ook bij het verveelvoudigen resp. het doorgeven van de software het 

overeenkomstige copyrightteken te vermelden en zijn klanten te verplichten deze vermelding aan te brengen. 

 

7. Wanneer derden een vordering tegen de klant zouden laten gelden met betrekking tot de door Pilz geleverde 

software, op grond van een beweerde inbreuk op hun Intellectuele Eigendomsrechten, dan zal de klant Pilz 

hiervan onmiddellijk per aangetekende brief in kennis stellen. Pilz zal dan naar eigen goeddunken en in 

samenspraak met de klant de vorderingen afslaan of eraan tegemoet komen. De klant mag geen vorderingen van 

derden aanvaarden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Pilz. Ingeval de vordering van de derde terecht 

is, heeft Pilz het recht om naar keuze (i) de software aan te passen zodat deze geen inbreuk meer maakt op de 

rechten van die derde of (ii) de software terug te nemen van de klant mits terugbetaling van de prijs ervan aan de 
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klant, onder aftrek van een gebruiksvergoeding voor de tijd dat de klant de software heeft gebruikt, zonder enig 

recht op schadevergoeding voor de klant.  

 

25. Verveelvoudigen en doorgeven van software 

 

1.  Indien Pilz GmbH aan de klant het recht toekent om de software te verveelvoudigen, ontvangt de klant een 

schriftelijke bevestiging van het toegestane aantal kopieën dat de klant mag maken van de gegevensdrager die met 

het certificaat geleverd wordt, en die het gelijktijdig gebruik op meerdere werkplekken overeenkomstig het aantal 

verstrekte licenties mogelijk maakt.  

 

Deze toelating tot verveelvoudiging geldt uitsluitend overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de 

opdrachtbevestiging resp. het certificaat van het softwareproduct. Hetzelfde geldt - behoudens uitdrukkelijke 

andersluidende overeenkomst - bij de overdracht van de software voor gebruik door een derde. Derden zoals 

bedoeld in deze bepaling zijn medewerkers van de klant of derden die geen band met de klant hebben.  

 

Wanneer aan de klant een recht op verveelvoudiging werd toegekend, mag elke kopie die door de klant gemaakt 

wordt, slechts op één hardware-installatie gelijktijdig gebruikt worden. Het gebruik van elke kopie is 

onderworpen aan de licentievoorwaarden en de Voorwaarden van Pilz.   

 

Op elke kopie of gedeeltelijke kopie moet de copyrightvermelding en alle andere eigendomsaanduidingen van 

Pilz worden aangebracht. Copyrightvermeldingen en andere eigendomsaanduidingen die al aangebracht zijn, 

mogen niet verwijderd worden.  

 

2.  De klant zal op behoorlijke en volledige wijze registreren waar alle kopieën van de software zich bevinden, zodat 

het aantal gemaakte kopieën en de plaats waar ze worden ingezet, kan achterhaald worden. Hij zal deze gegevens 

te allen tijde op verzoek aan Pilz ter beschikking stellen. Pilz heeft het recht om deze gegevens, na een 

voorafgaande schriftelijke kennisgeving, door een onafhankelijke persoon naar eigen keuze te laten controleren. 

Tijdens de normale kantooruren moet aan de aangeduide persoon de toegang tot de kantoren van de klant worden 

verleend. Indien afwijkingen van de contractuele afspraken ten nadele van Pilz worden vastgesteld, is de klant 

verplicht om de kosten die voor Pilz uit de controle voortvloeien alsook het dubbele van de ontdoken 

licentievergoedingen, aan Pilz te vergoeden. 

 

26. Upgrades 

 

Indien de Klant bijkomend een upgrade van het programma aankoopt, mag hij, na uitvoering van de upgrade, de 

vorige versie van het programma niet meer gebruiken of aan derden ter beschikking stellen. 

 

27. Plichten van de klant 

 

1.  De klant is verplicht om alle toepasselijke wetten, voorschriften en bepalingen na te leven en de vereiste 

goedkeuringen, licenties, volmachten of documenten te verkrijgen, die voor de uitvoering van zijn bestelling 

vereist zijn.  

 

Dit omvat o.m. de naleving van alle wetten, bepalingen en verordeningen of andere beperkingen met betrekking 

tot de export van de software uit Duitsland, die door de Duitse regering zouden kunnen worden opgelegd. Indien 

de bevoegde regering op het ogenblik van de export, een exportlicentie resp. een toelating van de regering vereist 

voor (in)directe  export of verdere export van de software of van de hiermee verbonden informatie aan landen, is 

het de klant verboden dergelijke handelingen te stellen zonder de nodige licenties of toelatingen.  

 

2. De toepassing van de software evenals de selectie en het gebruik van de gegevens mag enkel door vakkundig 

geschoold personeel gebeuren. Bij twijfel moet aanvullend de deskundige raad van Pilz worden ingewonnen. 

 

3.  De klant neemt passende maatregelen voor het geval dat de software niet volledig of gedeeltelijk zou werken 

zoals is voorgeschreven. Verder dient hij zijn gegevens en de software volgens de stand van de techniek te 

beveiligen o.m. tegen toegang door onbevoegde derden . Hij zorgt ervoor dat de huidige gegevens tegen redelijke 

kosten gereproduceerd kunnen worden. De klant staat in voor de backup van zijn data. De klant is 

verantwoordelijk voor zijn hardware en voor de bewaring en herstelling van gegevens wanneer er zich bij de 

uitvoering van de diensten van Pilz een onregelmatigheid zou voordoen. Pilz kan geenszins aansprakelijk worden 

gesteld voor verlies van of schade aan data, ongeacht de oorzaak ervan.  
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4.  De klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt. De klant 

zal Pilz steeds vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen van derden m.b.t. deze software. De klant zorgt ervoor 

dat zijn hardware voldoet aan de minimumvereisten die Pilz aangeeft om de bestelde software correct te kunnen 

laten functioneren.  

 

5. Nadat de termijn van gebruik van demo software is verlopen en indien de klant geen licentie heeft betaald zal het 

verdere gebruik aanzien worden als inbreuk op de Copyright met de consequentie dat Pilz de klant kan verplichten 

om elk verder gebruik te stoppen , deze software en mogelijke kopijen te wissen. Pilz kan hiervoor een 

compensatie aanrekenen. 

 

28. Garantie 

 

1.  De door Pilz GmbH ontwikkelde software wordt aan de klant geleverd ‘as is’. De feilloze werking van een 

computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd. Pilz GmbH 

kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor bugs, computervirussen of malware die ondanks haar 

inspanningen zouden voorkomen.  

 

2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de software en de resultaten uit het gebruik van het 

programma. Hij zal de software grondig op zijn bruikbaarheid voor het door hem beoogde doel testen voordat hij 

deze operationeel maakt. De klant is verplicht deze resultaten op behoorlijke wijze te documenteren en in de vorm 

van een PDF-bestand te genereren en te bewaren. Indien partijen een geschil hebben over de grond en de omvang 

van een garantievordering, moet de klant deze documentatie aan Pilz GmbH ter beschikking stellen als bewijs van 

zijn vordering.  

 

3. Pilz GmbH biedt de klant ondersteuning door middel van informatie over gekende programmafouten, maatregelen 

voor het oplossen van fouten, alsook beperkingen en maatregelen voor het vermijden van fouten. 

 

4.  De garantieperiode voor alle software bedraagt 12 maanden vanaf de risico-overgang bepaald in artikel 8 van 

huidige voorwaarden. Voor zover de klant / een derde de software nog niet zou hebben aangekocht en enkel in een 

testfase gebruikt, zijn alle garantievorderingen uitgesloten. 

 

5. Er is enkel sprake van een fout in de software als er een fout kan worden aangetoond op de hardware die door Pilz 

GmbH als referentie wordt gebruikt, en niet als de fout voortvloeit uit het feit dat de software samen met de 

hardware resp. software van het specifieke doelsysteem wordt gebruikt. Omdat de hardware in elk doelsysteem 

uniek is, betekent de ontwikkeling van stuurprogramma’s en andere softwarewijzigingen en/of -aanvullingen, die 

voor het gebruik van de software van Pilz GmbH op een speciaal doelsysteem van de klant vereist zijn, geen 

softwarefout. Er is evenmin sprake van een fout als de software van Pilz GmbH niet op geschikte hardware van de 

klant of van een derde wordt gebruikt of als de fout niet bij de software van Pilz GmbH als dusdanig berust, maar 

bij oorzaken die niet te wijten zijn aan de software van Pilz GmbH. Hetzelfde geldt voor fouten ingevolge 

wijzigingen aangebracht door de klant of door derden aan de software zonder toestemming van Pilz GmbH, 

fouten veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet toegelaten gebruik of door hardware- of systeemstoring.   

 

Fouten die enkel tot een verwaarloosbare vermindering van de bruikbaarheid van de software leiden, komen niet 

in aanmerking voor de garantie.  

 

Pilz en Pilz GmbH zijn niet voor fouten aansprakelijk ten gevolge van onvoldoende of verkeerde input door de 

klant.     

 

6. De garantie die door Pilz GmbH wordt gegeven, beperkt zich tot de herstelling of vervanging, naar keuze van Pilz 

GmbH, van de geleverde software. De nakoming van deze verplichting kan meer bepaald gebeuren door de 

terbeschikkingstelling van een nieuwe versie van het programma of door het tonen door Pilz van de 

mogelijkheden om de gevolgen van een fout te omzeilen. Wanneer dit voor de klant tot onaanvaardbare uitgaven 

leidt, moet de klant ook in dit geval een nieuwe versie van het programma aanvaarden. Gelet op de complexiteit 

van de software wordt aan Pilz GmbH de mogelijkheid geboden om drie verbeteringspogingen te ondernemen.  

 

Pilz GmbH kan softwarefouten ook verhelpen door middel van de levering van een gegevensdrager met de 

nieuwste versie van het product. Naar goeddunken van Pilz GmbH kan dit door middel van een update of een 

upgrade gebeuren. Wanneer op het ogenblik van de vereiste bijwerking geen geactualiseerde update of upgrade ter 
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beschikking staat, heeft Pilz GmbH het recht om aan de klant,  in afwachting , een tussenoplossing aan te bieden 

om de fout te omzeilen, wanneer dit vereist is om de klant toe te laten opdrachten die niet kunnen worden 

uitgesteld maar door de opgetreden fout niet kunnen worden afgehandeld, uit te voeren. 

 

7.  De vaststelling en rechtzetting van een fout gebeurt naar keuze van Pilz GmbH bij de klant of bij Pilz. Indien er 

tussen de Klant en Pilz GmbH een (herstellings-) onderhoudscontract bestaat, gebeurt de vaststelling en 

rechtzetting van een fout, na afspraak met de klant, ook op de plaats waar de hardware wordt ingezet en waarop de 

software overeenkomstig deze Voorwaarden wordt gebruikt.  

 

Pilz GmbH ontvangt van de klant de documenten en het informatiemateriaal waarover de klant beschikt, die voor 

de rechtzetting van de fout nodig zijn. Indien de fout bij de klant wordt rechtgezet, stelt de klant de benodigde 

hardware, software en andere vereiste operationele modi met geschikte operatoren gratis ter beschikking. 

Wanneer de nakoming door Pilz GmbH op een andere plaats dan de plaats van levering plaatsvindt en er geen 

herstel- /onderhoudscontract bestaat, vergoedt de klant de transport-, reis- , verblijfs- en andere kosten gemaakt 

door Pilz GmbH ingevolge de detachering naar de werkelijke plaats waar de software wordt ingezet. 

 

8.  Indien Pilz en Pilz GmbH er niet in slagen de fout te herstellen, waardoor de software niet bruikbaar is voor haar 

normale bestemming, en evenmin een vervangende levering hebben uitgevoerd binnen de maand na 

ingebrekestelling per aangetekende brief door de klant, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden 

zonder recht op schadevergoeding voor de klant. In dat geval wordt de door de klant betaalde vergoeding, na 

aftrek van een gebruiksvergoeding voor de duur dat de software door de klant werd gebruikt, aan de klant 

terugbetaald.   

 

Wanneer de klant na het falen van de nakoming bij non-conformiteit voor een schadevergoeding kiest, blijft het 

product bij de klant, voor zover dit voor hem aanvaardbaar is. De schadevergoeding is beperkt tot het verschil 

tussen de aankoopprijs en de waarde van het gebrekkige product.  

 

9.  De productbeschrijvingen van Pilz GmbH of van een producent van wie Pilz afneemt gelden enkel als 

aanwijzingen betreffende de eigenschappen ervan en houden geen garantiebeloften in. Verwijzingen naar 

technische gegevens, publieke uitspraken, aanbevelingen of reclame van Pilz of haar producent omtrent de 

eigenschappen van de software, zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de bestelling. 

Aanduidingen zoals technische gegevens en beschrijvingen, ook wanneer ze naar normen verwijzen,  zijn aan 

constante wijzigingen onderworpen.  

 

10. Wanneer de klant onvolledig documentatiemateriaal ontvangt, waardoor een correct gebruik van de software 

onmogelijk wordt, is Pilz GmbH enkel gehouden tot de levering van volledig documentatiemateriaal.  

 

11. Wanneer de klant beweert dat de geleverde software niet voldoet aan de functionaliteiten gevraagd door de klant, 

voldoet Pilz GmbH aan haar garantieplicht door de terbeschikkingstelling aan de klant van een juridisch 

onweerlegbaar bewijs van bruikbaarheid van de software voor de aangewezen functionaliteit. Pilz Gmbh kan de 

betrokken software hierbij vervangen door gelijkwaardige software die aan de contractuele bepalingen voldoet.  

 

12. De garantieverbintenis van Pilz en Pilz GmbH vervalt indien de klant de vastgestelde gebreken aan de software 

niet meldt aan Pilz overeenkomstig artikel 11.1 van deze Voorwaarden. De kennisgeving moet informatie 

bevatten over de aard van de fout en de werkzaamheden die bij het optreden van de fout moeten worden 

uitgevoerd. 

 

13. Buiten de garantieverbintenis bepaald in huidig artikel 28, verbinden noch Pilz noch Pilz GmbH zich tot enige 

andere verplichting. Pilz en Pilz GmbH verlenen geen garantie op software ontwikkeld door derde fabrikanten en 

door hen geleverd aan de klant. Op deze software geldt uitsluitend de garantie van de fabrikant.  

 

29. Bijkomende diensten 

 

Pilz zal de volgende prestaties afzonderlijk factureren aan de op dat ogenblik geldende catalogusprijzen: 

 Opleidingen 

 Ondersteuning bij de ingebruikname van de software, 

 Ondersteuning bij de analyse en oplossing van storingen ontstaan door een verkeerd gebruik of door andere 

omstandigheden die niet aan de software toe te schrijven zijn. 
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30. Gevolgen van beëindiging van de samenwerking 

 

Een beëindiging van de samenwerking tussen partijen maakt niet noodzakelijkerwijze een einde aan de reeds 

toegekende en volledig betaalde gebruikslicenties. Pilz GmbH heeft wel het recht een verleende gebruikslicentie 

vervroegd te beëindigen op grond van fout van de klant, bij inbreuk door de klant op de voorwaarden van de 

gebruikslicentie. 

 

31. Referentie 

 

De klant geeft zijn toestemming aan Pilz om hem als referentie op te nemen in de portfolio van Pilz.   


