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1. Behoudens anders overeengekomen is Eurogarden enkel gebonden door haar eigen offerte
en/of orderbevestiging en onderhavige voorwaarden. Toepasselijkheid van de eigen inkoop- of andere
voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Elke vermelde leveringstermijn geldt als streeftermijn, bindt Eurogarden niet en heeft steeds
een indicatief karakter. De levering van goederen vindt plaats af fabriek. Vanaf dit ogenblik gaat het
volledige risico van de goederen over op de Cliënt. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op
kosten van de Cliënt.

3. Inzake de levering van diensten heeft Eurogarden slechts een inspanningsverbintenis. Het is
aan de Cliënt om het bewijs te leveren dat Eurogarden bij de levering van de diensten niet de nodige
zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.

4. Klachten omtrent de geleverde goederen of diensten zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen
10 dagen na ontvangst van de geleverde goederen door de Cliënt per aangetekende brief worden
gemeld.

5. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar aan de Cliënt geleverde
goederen/diensten berusten uitsluitend bij Eurogarden, haar licentiegevers of haar toeleveranciers.

6. Alle facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum aan Eurogarden te worden
voldaan. Betaling dient te geschieden op de plaats van vestiging van  Eurogarden of op een door
Eurogarden aangewezen rekening. Alle aan Cliënt geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van
Eurogarden, totdat alle vorderingen die Eurogarden op Cliënt heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder
geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald. Cliënt is verplicht de zaken
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van de verkoper te bewaren. Nadat Eurogarden haar eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag Eurogarden de goederen terughalen en staat Cliënt haar toe de plaats te betreden
waar deze goederen zich bevinden. Indien Cliënt haar betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is
Cliënt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Cliënt is dan aan
Eurogarden vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een
gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na aanmaning of ingebrekestelling uitblijft door
Cliënt, is Eurogarden gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle met de incassering verband
houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door Cliënt aan Eurogarden
verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op minimaal 10% van het
totaal verschuldigde bedrag. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot
verrekening van verschuldigde bedragen.

7. Behoudens anders overeengekomen, garandeert Eurogarden de Cliënt de deugdelijkheid van
de door haar afgeleverde goederen/diensten gedurende een periode van 12 maanden na de levering
ervan. In geval van een door de Cliënt bewezen gebrekkige levering zal Eurogarden naar haar
goeddunken overgaan ofwel tot de herlevering van de gebrekkige goederen/diensten, ofwel tot de
creditering van de corresponderende factuur. De garantieverplichting van Eurogarden is strikt beperkt
tot het voorgaande.

8. Onverminderd haar recht op schade-vergoeding is Eurogarden in geval van niet-betaling op
één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Cliënt
gerechtigd, ofwel de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten, ofwel de
overeenkomst onmiddellijk  buitengerechtelijk te ontbinden.

9. Alle overeenkomsten tussen Eurogarden en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit deze
overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats
van Eurogarden, met dien verstande dat Eurogarden gerechtigd is een geschil tevens aanhangig te
maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Cliënt.


