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Artikel 1 – Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) zijn van toepassing op alle 

contractuele relaties, met name alle overeenkomsten en aanbiedingen, met MARO 
Fasteners B.V.B.A. (hierna te noemen: MARO), met maatschappelijke zetel te Lodewijk de 
Raetstraat 81, 3920 Lommel en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0632.998.244. 

1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met MARO wordt de Wederpartij geacht deze AV 
te hebben aanvaard. 

1.3 In deze AV wordt verstaan onder: 
• Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen MARO en Wederpartij naar aanleiding 

van een orderbevestiging en waarop deze AV van toepassing zijn. 
• Wederpartij: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die, overeenkomstig artikel 1.1, 

aanbiedingen ontvangt van of overeenkomsten sluit met MARO en die zich verbindt tot 
naleving van deze AV. 

Artikel 2 – Andere Algemene Voorwaarden en afwijkende verkoopsvoorwaarden 
2.1 Algemene Voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn derhalve 

niet van toepassing op de overeenkomst. Slechts in het geval door MARO schriftelijk met 
voorwaarden van de Wederpartij wordt ingestemd zijn deze voorwaarden van toepassing. In 
dat geval blijven de AV van MARO op aanvullende wijze van kracht. 

2.2 Van deze AV afwijkende afspraken gelden slechts als overeengekomen indien deze door 
MARO schriftelijk bevestigd zijn. Op de overige punten blijven deze AV van kracht. 

Artikel 3 – Prijzen, aanbiedingen en overeenkomsten 
3.1 Alle geplaatste orders of aanvaarde aanbiedingen zijn slechts bindend wanneer zij schriftelijk 

door MARO uitdrukkelijk bevestigd worden. 
3.2 De in aanbiedingen of overeenkomsten weergegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld, exclusief eventuele kortingen of toeslagen. 
3.3 Onze agenten, verdelers en andere tussenpersonen, zijn niet gemachtigd facturen te innen, 

noch enige andere verbintenis van welke aard ook aan te gaan, in naam van onze 
vennootschap. 

3.4 Door MARO gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. MARO behoudt zich het recht voor 
om na aanvaarding van de Wederpartij de aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
de aanvaarding te herroepen. 

3.5 Een door MARO gedane aanbieding vermeldt de geldigheidsduur van de in de aanbieding 
genoemde prijzen. 

3.6 Indien van toepassing bevatten de in de aanbieding weergegeven prijzen de (geschatte) 
kosten van de gekozen wijze van levering. 

3.7 De inhoud van een door de Wederpartij geplaatste bestelling of gedane opdracht heeft alleen 
dan werking wanneer de bestelling door MARO middels een schriftelijke orderbevestiging 
wordt bekrachtigd. 

3.8 In het geval zich, door welke omstandigheden ook, kostprijsverhogende factoren voordoen in 
de periode na de opdrachtbevestiging, doch voor het leveren van de goederen, behoudt 
MARO zich het recht voor de overeengekomen prijs/prijzen in gelijke mate te verhogen 
zonder dat daarmee de Wederpartij het recht heeft de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) 
te ontbinden. Onder deze omstandigheden worden mede begrepen invoerrechten, 
belastingen of andere lasten van overheidswege. 

3.9 De door MARO overige verstrekte gegevens of bijlagen zijn geen onderdeel van de 
aanbieding of overeenkomst maar geven slechts een algemene weergave. 

3.10 In het geval de Wederpartij overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst is deze gehouden de kosten die MARO reeds voor de uitvoering van de 
overeenkomst heeft gemaakt te vergoeden. Dit laat onverlet het recht van MARO om 
aanspraak te maken op vergoeding voor geleden schade, daaronder ook begrepen het 
positief contractsbelang. 

Artikel 4 – Producten 
4.1 Een door MARO bij de aanbieding verstrekt staal of model is slechts een voorbeeld van het 

te leveren product en houdt geen verbintenis in ten opzichte van de uiteindelijk bestelde en 
geleverde zaken. 

4.2 De door MARO geleverde producten zijn voorzien van de in de aanbieding vermelde 
certificaten of normeringen, welke op voorhand zijn aangevraagd door de klant en vervolgens 
uitgegeven zijn door de producent. MARO draagt dan ook geen verantwoordelijkheid over de 
juistheid van certificaten en normeringen. 

4.3 In het geval de Wederpartij aangepaste producten bestelt op basis van door de Wederpartij 
beschikbaar gestelde tekeningen, behoudt MARO zich, binnen de gebruikelijke toleranties, 
afwijkingen voor in de lengte, breedte, omvang, grondstoffen, kleurstelling etc. van de 
uiteindelijk geleverde producten. 

4.4 In het geval de Wederpartij producten bestelt met door de Wederpartij beschikbaar gestelde 
normen en specificaties, neemt MARO geen verantwoordelijkheid voor de correctheid van 
deze gegevens. 

4.5 Voor de speciaal aangemaakte producten behouden wij ons recht voor 10% meer of minder 
te leveren en te factureren. Gelieve hier bij uw opdrachten rekening mee te houden. 

4.6 Zodra het eigendom van de te leveren zaken is overgedragen aan (een aangestelde van) de 
Wederpartij, gaat het risico van verloren gaan, teniet gaan of beschadiging over op de 
Wederpartij. De overdracht van het eigendom van de zaken is afhankelijk van de gekozen 
wijze van levering. 

Artikel 5 – Levering 
5.1 De wijze van levering wordt bepaald in de overeenkomst. 
5.2 De levertijd vangt aan op de dagtekening van de orderbevestiging, tenzij anders 

overeengekomen. 
5.3 De in de aanbieding of orderbevestiging bepaalde levertijd is slechts indicatief en houdt geen 

resultaatsverbintenis in. 
5.4 In het geval de levertijd met meer dan 30 dagen overschreden wordt, dient de Wederpartij 

MARO in gebreke te stellen een redelijke termijn voor de nakoming te geven. 
5.5 Behoudens opzet of grove tekortkoming aan de zijde van MARO, kan bij een overschrijding 

van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, de Wederpartij geen aanspraak 
maken op schadevergoeding en/of de ontbinding van de overeenkomst. 

5.6 Wanneer de uitvoering van de overeenkomst af hangt van gebeurtenissen die buiten de 
invloedssfeer van MARO zijn gelegen, zoals bepaalde te verrichten handelingen van de 
Wederpartij, wordt de overeengekomen levertijd dienovereenkomstig verlengd. 

5.7 Voor zover eventuele vertraging van de levertijd, al dan niet gedeeltelijk, te wijten is aan een 
geval van overmacht is MARO niet aansprakelijk voor deze vertraging. Zie artikel 7. 

5.8 MARO is gerechtigd de overeenkomst middels gedeeltelijke leveringen uit te voeren, mits de 
producten afzonderlijk door de Wederpartij kunnen worden gebruikt. MARO stelt de 
Wederpartij op de hoogte van de gedeeltelijke leveringen en zal de eventuele bijkomende 
kosten voor eigen rekening nemen, tenzij de Wederpartij om levering in gedeeltes verzocht 
heeft. 

5.9 In het geval de Wederpartij niet tijdig over gaat tot betaling, is MARO gerechtigd de te 
leveren goederen voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan en betaling te 
verlangen als had de levering plaats gevonden. 

Artikel 6 – Betaling 
6.1 Voor elke gedane aankoop zal MARO een factuur aan de Wederpartij sturen. Deze factuur 

vermeldt de overeengekomen betalingstermijn en overige betalingsvoorwaarden. In het geval 
de factuur geen betalingstermijn vermeldt, geldt een termijn van 14 dagen. 

6.2 Na het verlopen van de betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is 
het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. MARO is in dat geval gerechtigd moratoire 
interesten te rekenen tot aan de dag van algehele voldoening van de vordering. De interest 
zal berekend worden aan de hand van de wettelijke interestvoet. 

6.3 Wanneer de Wederpartij in verzuim is, staat het MARO vrij te kiezen om zonder rechterlijke 
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laat onverlet het recht van MARO om over te gaan tot 
het vorderen van een schadevergoeding. 

6.4 Na het verlopen van de betalingstermijn wordt het bedrag op de factuur zonder 
ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met 15% ten titel van forfaitaire 
schadevergoeding, met een minimum van €200, onverminderd overige rechten. 

6.5 Alle door MARO gemaakte buitengerechtelijke kosten ter voldoening van de vordering zullen 
ten koste van de Wederpartij komen. 

6.6 De Wederpartij kan zich MARO niet beroepen op schuldvergelijking. 
 

6.7 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van allereerst 
eventuele rente op openstaande vorderingen en vervolgens van opeisbare facturen die het 
langst open staan, zelfs indien de Wederpartij bij de betaling vermeld dat deze betrekking 
heeft op een latere factuur. 

Artikel 7 – Overmacht 
7.1 In het geval een tekortkoming in de nakoming door MARO te wijten is aan een geval van 

overmacht, is MARO niet aansprakelijk voor deze vertraging of dit gebrek. De oorspronkelijk 
overeengekomen leveringstermijn zal overeenkomstig de duur van de overmachtsituatie 
worden verlengd. De Wederpartij wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte 
gesteld. 

7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, oorlog of oorlogsgevaar, storingen 
in de levering van gas, water en elektriciteit, storingen in communicatienetwerken, 
toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige gedragingen of onderbreking van leveringen 
van derden, natuurrampen, epidemieën, brand, extreme weersomstandigheden of andere 
omstandigheden die buiten de machtssfeer van MARO vallen. 

Artikel 8 – Garantie en protest 
8.1 Tenzij in de aanbieding anders vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met 

fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leveranciers afgegeven 
garantiebepalingen. 

8.2 De Wederpartij is gehouden om zo spoedig, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de 
levering, grondig te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst 
beantwoorden. Tenzij de Wederpartij binnen bovengenoemde termijn een schriftelijk gebrek 
aan MARO meldt, worden de geleverde goederen geacht te zijn aanvaard. Kleine afwijkingen 
binnen gebruikelijke toleranties of technisch onvermijdbare variaties worden niet als gebrek 
aangemerkt. 

8.3 Na ontvangst van de schriftelijke klacht van de Wederpartij zal MARO een onderzoek 
instellen naar de juistheid van deze klacht. Slechts in het geval er aanwijzingen zijn dat (een 
deel van) de geleverde goederen gebrekkig zijn, zal MARO aan de Wederpartij de kosten 
van de goedkoopste wijze van verzending van de oorspronkelijke afleverlocatie naar het 
terrein van MARO vergoeden. 

8.4 Indien blijkt dat de door de Wederpartij geuite klacht gegrond is, zal MARO naar keuze de 
betreffende goederen vervangen of deze zaken crediteren. De Wederpartij zal derhalve geen 
recht hebben op ontbinding van overeenkomst. 

8.5 In het geval zich binnen 6 maanden na de levering van goederen een verborgen gebrek 
manifesteert, zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na het 
ontdekken van het gebrek, MARO schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Wanneer de 
klacht van de Wederpartij gegrond blijkt te zijn, zal MARO naar eigen keuze overgaan tot 
herstel, vervanging of crediteren van de betreffende goederen. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
9.1 Voor directe schade, veroorzaakt door een aan MARO toerekenbaar tekortkomen in de 

nakoming van de overeenkomst en behoudens opzet of grove tekortkoming aan de zijde van 
MARO, is de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs van de door MARO 
geleverde goederen. 

9.2 Behoudens in geval van opzet of grove tekortkoming aan de zijde van MARO, is MARO niet 
aansprakelijk voor indirecte schade. 

9.3 MARO is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is ten gevolge van het verkeerd 
gebruiken van de door MARO of derden geleverde goederen. 

9.4 In het geval MARO gehouden zou zijn tot het betalen van een schadevergoeding, is de 
hoogte van deze schadevergoeding beperkt tot de dekking van de BA verzekering. Deze 
hoogte is afhankelijk van de aard van de schade, maar bedraagt maximaal € 2.500.000,- per 
schade geval en per jaar. 

9.5 Een eventuele beperking of uitsluiting van MARO’s aansprakelijkheid geldt eveneens voor 
MARO’s werknemers, vertegenwoordigers en tussenpersonen. 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud  
10.1 Tot het moment der algehele voldoening van het factuurbedrag en alle andere vorderingen 

van MARO op de Wederpartij blijven de geleverde zaken uitsluitend eigendom van MARO. 
10.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de goederen die op grond van lid 1 van dit artikel onder 

het eigendomsvoorbehoud vallen te bezwaren met een beperkt recht. 
10.3 Zo lang het eigendom van de producten niet op de Wederpartij is overgegaan, is deze voorts 

gehouden zorgvuldig met de goederen om te gaan en deze duidelijk zichtbaar te merken als 
zijnde eigendom van MARO. 

10.4 MARO behoudt zich het recht voor om op zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn 
geleverd een pandrecht te vestigen tot zekerheid van vorderingen die MARO uit welke 
hoofde dan ook op de Wederpartij mocht hebben of krijgen. 

10.5 In het geval de Wederpartij haar verplichtingen niet na komt of er zich omstandigheden 
voordoen op grond waarvan MARO redelijkerwijs mag verwachten dat de Wederpartij haar 
verplichtingen niet zal nakomen, is MARO gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen op te eisen en deze bij de Wederpartij weg te (doen) halen en de kosten 
hiervoor op de Wederpartij te verhalen, zelfs indien de betaling op dat ogenblik nog niet 
opeisbaar is geworden. De Wederpartij is gehouden hiertoe, op straffe van een onmiddellijk 
opeisbare boete van 10% van het factuurbedrag van de betreffende goederen, alle 
medewerking te verlenen. 

10.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen pogen te 
vestigen, is de Wederpartij gehouden MARO onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen. 
In deze situatie zal de Wederpartij, zodat MARO het eigendomsrecht op de goederen kan 
uitoefenen, aan MARO toegangsrecht verlenen tot de locaties waarop de goederen zich 
bevinden. 

10.7 De Wederpartij is gehouden alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te treffen om 
vermenging met andere goederen te voorkomen, teneinde de traceability van de geleverde 
goederen in de supply chain en kwaliteitscontrole te waarborgen. Mochten de door MARO 
geleverde goederen toch vermengen met andere goederen, wordt MARO geacht mede-
eigenaar van deze goederen te zijn, naar rato van de waarde van de door MARO geleverde 
goederen. 

Artikel 11 – Zekerheidsstelling 
11.1 In het geval MARO goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen uit de 

overeenkomst niet zal nakomen, is MARO gerechtigd om voor of tijdens het uitvoeren van de 
overeenkomst de nakoming van MARO’s verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij 
op verzoek en ten genoege van MARO zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al 
haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is 
bedongen. 

11.2 Nadat de door MARO gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Wederpartij 
van rechtswege in verzuim en kan MARO de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 
door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht op volledige 
schadevergoeding. De ontbinding heeft terugwerkende kracht tot en met het moment van 
sluiten van de overeenkomst. 

11.3 MARO is bevoegd de zaken en of andere goederen van de Wederpartij die MARO onder 
haar heeft of zal krijgen, in te houden tot al hetgeen MARO toekomende uit hoofde van de 
gesloten overeenkomst door de Wederpartij geheel zal zijn voldaan. 

Artikel 12 – Conversie  
12.1 In het geval een bepaling in deze AV in rechte nietig of onafdwingbaar zal worden verklaard, 

zal deze afgesplitst worden van de overige bepalingen welke onverkort geldig en 
afdwingbaar zullen blijven. 

12.2 Voor de nietige of onafdwingbare bepaling treedt, indien mogelijk van rechtswege, een 
bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoord aan de strekking van de nietige of 
onafdwingbare bepaling. Beide partijen zullen zo nodig met elkaar in redelijk overleg treden 
over de tekst van de nieuwe bepaling. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze 
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen MARO en Wederpartij is het Belgisch recht 

van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk 
uitgesloten. 

13.2 De Rechtbank van Koophandel arrondissement Antwerpen te Hasselt is uitsluitend bevoegd 
kennis te nemen over geschillen tussen MARO en Wederpartij voortvloeiend of verband 
houdend met de overeenkomst in kwestie. 


