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Artikel 1. Voorwerp  
 
Behoudens enig andersluidend geschreven beding, 
worden onze overeenkomsten geacht uitsluitend 
beheerst te worden door de volgende algemene 
voorwaarden en dit niettegenstaande het bestaan 
van algemene aankoopvoorwaarden in hoofde van 
de klant welke deze zou willen tegenwerpen aan 
CORETEC ENERGY en haar 
dochtermaatschappijen (hierna genoemd « 
CORETEC »). 
 
Artikel 2. Totstandkoming en interpretatie van de 
overeenkomst 
 
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn 
toepasselijk op onze verkopen en aanbiedingen tot 
verkoop. De klant is verondersteld de huidige 
verkoopsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard 
te hebben door het loutere feit een overeenkomst 
met CORETEC aangegaan te zijn. 
 
Artikel 3. Bestellingen 
 
3.1. Elke mondelinge offerte die gemaakt zou worden 
door CORETEC zal slechts enige contractuele 
waarde hebben na een schriftelijke bevestiging van 
harentwege. 
 
3.2. Elke door de klant geplaatste bestelling of 
bijzondere door hem geëiste voorwaarde heeft geen 
enkele verbindende waarde dan na de schriftelijke 
aanvaarding door CORETEC. 
 
Artikel 4. Prestaties 
 
4.1. De aard van de prestaties van CORETEC wordt 
strikt bepaald door het lastenboek dat gevoegd is aan 
de overeenkomst en dat hiervan integraal deel 
uitmaakt. 
 
4.2. Elke prestatie die niet opgenomen is in de 
overeenkomst en besteld wordt door de klant tijdens 
de uitvoering hiervan zal gefactureerd worden als 
een bijkomende prestatie voor de prijs die 
vastgesteld wordt door CORETEC. 
 
Artikel 5. Aanbod tot verkoop en tarieven 
 
5.1. CORETEC behoudt zicht het recht voor om, op 
ieder moment en zonder voorafgaande mededeling, 
zijn voorstellen, tarieven, voorwaarden en 
eigenschappen van de producten te wijzigen. Deze 

zijn dan ook louter ter informatieve titel. Echter van 
zodra aan de klant de bevestiging van de bestelling 
verzonden werd, kunnen de prijzen en de 
eigenschappen van de producten van CORETEC 
niet meer gewijzigd worden dan met een wederzijds 
en schriftelijk akkoord van de partijen. Wanneer 
echter na de datum van de bevestiging van de 
bestelling, één of meerdere bestanddelen van de 
kostprijs een stijging ondergaan, zelfs bij 
voorzienbare omstandigheden, heeft CORETEC het 
recht om de overeengekomen prijs te verhogen. 
 
5.2. Bij gebreke aan aanvaarding binnen de dertig 
(30) dagen na hun uitreiking, binden de offertes van 
CORETEC haar niet meer na deze termijn. 
 
Artikel 6. Bevestiging van de bestelling 
 
Het komt aan de klant toe om de bevestiging van de 
bestelling te onderzoeken en om CORETEC te 
verwittigen van elke mogelijke vergissing en dit 
onmiddellijk.  
 
Artikel 7. Prijs  
 
CORETEC factureert de bestellingen aan de 
prijsvoorwaarden zoals opgenomen in de bevestiging 
van de bestelling of bij gebreke hieraan aan de prijs 
zoals opgenomen in de tarieven waarvan de klant 
erkent bij aanvaarding van deze algemene 
voorwaarden kennis genomen te hebben.  
 
Artikel 8. Levertermijn  
 
De levertermijnen worden louter richtinggevend 
medegedeeld. Het niet-naleven van deze termijnen 
door CORETEC kan niet aangewend worden om 
schadevergoedingen of intresten te vorderen. Op 
eigen risico van de klant kan CORETEC hem, 
gedurende een termijn van drie (3) weken die begint 
te lopen vanaf de initieel voorziene dag van levering 
en/of plaatsing, het recht geven de levering van een 
klaargemaakte bestelling uit te stellen. Eenmaal deze 
termijn overschreden, CORETEC behoudt zich het 
recht voor om de goederen en elke mogelijke kost, 
met name stockagekosten, te factureren wanneer 
deze gevorderd worden door haar eigen 
leveranciers.  
 
Artikel 9. Overmacht en toeval  
 
Bij overmacht of toeval, behoudt CORETEC zich het 
recht voor geheel of gedeeltelijk, elke verkoop of 
bestelling te ontbinden of de uitvoering ervan te 
schorsen zonder voorafgaande kennisgeving of 
schadevergoeding. CORETEC beoogt hierbij met 
name, mobilisatie, oorlog, verstoring van de 
openbare orde, gehele of gedeeltelijke stakingen, 
lock-out, brand, ernstig ongeval, machinebreuk, het 
falen van zijn leveranciers, elk geval van overmacht 
dat voor CORETEC alsook voor zijn leveranciers een 
hindernis uitmaakt voor de normale productie en voor 
de regelmatige levering van grondstoffen, 
brandstoffen en bevoorradingen. 
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Artikel 10. Afgifte en aanvaarding  
 
10.1. Behoudens andersluidende geschreven 
overeenkomst, de afgifte en aanvaarding van de 
goederen wordt verondersteld plaats te vinden in de 
maatschappelijke zetel van de klant.  
 
10.2. De door CORETEC of haar eigen leveranciers 
uitgevoerde levering van goederen houdt de 
aanvaarding hiervan in. De klant wordt, wanneer hij 
hiertoe de wens uit, verwittigd van de datum waarop 
hij kan overgaan tot het nazicht alvorens de 
verzending of afhaling. 
 
Artikel 11. Plaatsbeschrijving 
 
11.1. Voorafgaand aan de installatie van het project 
zoals voorzien in de overeenkomst zal een 
tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld 
worden op kosten van CORETEC. 
 
11.2. Op het einde van voormelde overeenkomst zal 
een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgesteld 
worden op kosten van CORETEC en dit bij het 
wegnemen van het laatste bestanddeel van het 
project.  
 
Artikel 12. Verandering in de situatie van de klant  
 
12.1. Bij een verandering in de situatie van de klant, 
bij onbekwaamheid, overlijden, wijziging in de 
samenstelling van het aandeelhouderschap of de 
raad van bestuur die van aard is om een invloed te 
hebben op de betrekkingen en strategieën tussen 
partijen of ontbinding van vennootschap, vereffening 
van goederen of gerechtelijk akkoord (tevens 
gerechtelijke reorganisatie), bij niet-betaling of 
staking van betaling behoudt CORETEC zich het 
recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van 
de bestelling, waarborgen te eisen of het te 
overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de 
klant hiervan per aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs te verwittigen. In dit geval zal de 
ontbinding daadwerkelijk gelden op het einde van 
een termijn van drie (3) maanden na de schriftelijke 
ingebrekestelling.  
 
12.2. Wanneer de kredietwaardigheid van de klant 
verslechtert, behoudt CORETEC zich het recht voor 
om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de koop, van 
de klant te eisen dat waarborgen gesteld worden die 
zij gepast acht met het oog op de goede uitvoering 
van de aangegane verbintenissen. De weigering om 
hieraan te voldoen geeft CORETEC het recht om het 
geheel of een deel van de koop of de bestelling te 
annuleren. 
 
Artikel 13. Betaling  
 
13.1. Alle leveringen van CORETEC zijn betaalbaar 
binnen de dertig (30) dagen volgend op het einde van 
de maand van de datum van de factuur. 
 
13.2. Alle kosten eigen aan de betaling zijn ten laste 
van de klant. CORETEC behoudt zich het recht voor 
om enkel bij contante betaling te leveren.  
 

13.3. Elke betaling die binnen een termijn in de 
nabijheid van de vervaldatum wordt verricht, geeft 
alleen recht op een korting op het nettobedrag van 
de factuur in zoverre de klant niet gehouden is tot een 
ander bedrag dat op die datum door CORETEC 
opeisbaar is. Het bedrag van deze korting en de 
termijn waarbinnen CORETEC moet worden 
gecrediteerd voor de betaling worden vermeld op de 
factuur. 
 
13.4. Het gebrek aan, zelfs gedeeltelijke, betaling op 
de vervaldatum brengt van rechtswege en zonder dat 
een voorafgaande ingebrekestelling nodig zou zijn 
een bijtelling met zich mee van bedongen 
verwijlintresten van 10% per jaar alsook van een 
verhoging van 6% van de factuurbedragen en dit ten 
titel van forfaitaire schadevergoeding voor 
incassokosten (met een minimum van € 125) en dit 
onder voorbehoud van de andere rechten van 
CORETEC. 
 
13.5. Het gebrek aan betaling van een factuur op 
haar vervaldatum maakt alle andere, zelfs niet 
vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar en dit 
niettegenstaande de uitreiking van wisselbrieven op 
een latere datum en waardoor dus geen 
schuldvernieuwing.  
 
13.6. Bij gebreke aan betaling behoudt CORETEC 
zich het recht voor om onmiddellijk elke prestatie op 
te schorten tot aan de volledige betaling van de 
onbetaalde facturen en, behoudens regularisatie van 
het tekort, om een einde te maken aan de 
overeenkomst enkel en alleen ten laste van de klant 
en dit na het verstrijken van een termijn van één (1) 
maand.  
 
13.7. Het niet-nakomen door CORETEC van haar 
verplichtingen geeft de klant als “consument” recht 
op een schadeloosstelling conform de regels van het 
gemeen recht. Dit is niet het geval voor de 
professionele klant (zie artikel 13). 
 
Artikel 14. Klachten, waarborg en 
verantwoordelijkheid  
 
14.1. Wanneer de klant de uitbating en het 
onderhoud van het project bij een afzonderlijke 
overeenkomst toevertrouwt aan CORETEC, zal 
CORETEC de opvolging en de optimalisatie van de 
prestaties van het bewuste project op eigen kosten 
verzekeren. In dit geval (en enkel in dit geval) zal de 
verantwoordelijkheid van de goede werking berusten 
op CORETEC en dit behoudens overmacht (zie 
artikel 9) of andersluidende overeenkomst. 
 
14.2. Wanneer dergelijke uitbating en onderhoud niet 
aan CORETEC toevertrouwd wordt, kan CORETEC 
niet verantwoordelijk gehouden worden voor de 
goede werking van het bewuste project of diens 
prestaties.  
 
14.3. Op geen enkele wijze zal het ontvangen van 
informatie zoals doorgegeven door een klant tijdens 
(eender welke) tussenkomst door hem zelf 
uitgevoerd enige verantwoordelijkheid in hoofde van 
CORETEC met zich mee brengen. 



 
14.4. CORETEC kan nooit verantwoordelijk gesteld 
worden voor enige schade die volgt uit een gebruik 
van het project dat niet beantwoordt aan de regels 
van de kunst, instructies of technische vereisten 
(vorming, mededeling, …). 
 
14.5. In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van 
CORETEC enkel ter sprake komen in het geval van 
verborgen gebreken en zal deze beperkt zijn tot een 
derde van het bedrag zoals vervat in de offerte of de 
overeenkomst. 
 
Artikel 15. Beding van eigendomsvoorbehoud  
 
15.1. CORETEC behoudt zich het recht voor om de 
gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst of zijn 
gedwongen uitvoering te vorderen bij niet-betaling op 
de vervaldatum. 
 
15.2. CORETEC behoudt zich de eigendom voor van 
het project tijdens de volledige duur van de 
overeenkomst en dit tot de volledige betaling van al 
haar facturen en in voorkomend geval tot aan de 
aankoop van het project door de klant aan de waarde 
die de voormelde overeenkomst voorziet.  
 
15.3. De risico’s verbonden aan het project blijven 
ten laste van de klant vanaf de indienststelling zoals 
vastgesteld door het proces-verbaal. 
 
Artikel 16. Afwinnen van cliënteel 
 
Wanneer de verbintenis tot het niet-afwinnen van 
cliënteel zoals voorzien in de overeenkomst niet 
nageleefd wordt, zal de klant aan CORETEC een 
schadevergoeding verschuldigd zijn van twaalf (12) 
maal de maandelijkse kost zoals gedragen door 
CORETEC als tegenprestatie voor de prestaties van 
de werknemer. Deze maandelijkse kost wordt 
vastgesteld door te verwijzen naar het gemiddelde 
van de laatste maanden binnen één (1) jaar 
voorafgaand aan de stopzetting van de contractuele 
relatie tussen CORETEC enerzijds en diens 
aangestelde anderzijds. Deze schadevergoeding 
wordt vastgesteld zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid voor CORETEC om de betaling te 
vorderen van andere bedragen in de hypothese dat 
de schade hoger zou liggen. 
 
Artikel 17. Vertrouwelijkheid  
 
In het geval van schending van de verplichting tot 
geheimhouding zoals in de overeenkomst voorzien, 
zal de klant aan CORETEC een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd zijn van 1% van de 
totaalprijs van het project en dit per vastgestelde 
inbreuk. Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van 
CORETEC om het geheel van de schade in te 
vorderen wanneer de schade hoger is dan dit 
forfaitaire bedrag. 
 
Artikel 18. Bescherming van persoonlijke 
gegevens 
 
18.1. De persoonlijke gegevens van de klant worden 
enkel bewaard en behandeld voor intern gebruik met 

uitsluiting van enig verkoop bevorderend doel. 
 
18.2. In lijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR of AVG) kan de klant 
: 
 

▪ op elk moment zijn instemming met 
betrekking tot de behandeling van 
persoonlijke gegevens intrekken zonder dat 
dit de rechtmatigheid van de verwerking 
voorafgaand aan een dergelijke intrekking 
aantast ; 

▪ vragen aan CORETEC om toegang te 
krijgen tot de persoonlijke gegevens die 
betrekking hebben op hem, hun 
rechtzetting, hun verwijdering of beperking 
van hun behandeling ; 

▪ zich verzetten tegen de verwerking van 
persoonsgegevens die op hem betrekking 
hebben en genieten van hun 
overdraagbaarheid ; 

▪ een klacht indienen bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit. 

 
18.3. Ons beleid inzake de bescherming van 
persoonsgegevens is beschikbaar op onze website 
www.coretec.be. 
 
Artikel 19. Betwistingen  
 
De offertes en overeenkomsten van CORETEC 
worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van 
het gerechtelijke arrondissement Luik (Afdeling Luik) 
bevoegd. 
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