
Algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden van Becton Dickinson 
Dispensing Belgium BV

1.  Algemeen / Toepassingsgebied

1.1 Alle leveringen en diensten van Becton Dickinson 
Dispensing Belgium BV (“Becton Dickinson”) zullen 
uitsluitend onder de algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) vallen, zoals 
hierna uiteengezet. Andere bepalingen, in het bijzon-
der de Algemene Voorwaarden van de Klant, zijn niet 
van toepassing, ongeacht of deze al dan niet uitdrukke-
lijk door Becton Dickinson werden afgewezen. Dit geldt 
eveneens indien Becton Dickinson een dienst onvoor-
waardelijk verricht met kennis van andere voorwaarden.

 
2. Aanbod / Inhoud van de overeenkomst

2.1 Een Aanbod zal slechts gedurende een periode van 4 
weken bindend zijn en dit te rekenen vanaf de datum 
vermeld in het aanbod (“Aanbod”). De overeenkomst 
zal van kracht worden wanneer de klant het Aanbod 
heeft ondertekend en heeft teruggezonden aan 
Becton Dickinson binnen de aangegeven periode; de 
datum van ontvangst van het ondertekend Aanbod 
door Becton Dickinson is beslissend.

2.2 Ontwerp en configuratiekenmerken opgenomen in 
aanbiedingen voor specifieke modellen kunnen niet 
beschouwd worden als kenmerken van het te leveren 
goed (“Goederen”), tenzij anders overeengekomen. 
Becton Dickinson is gerechtigd om in redelijke mate 
af te wijken van de beschrijvingen in het Aanbod, 
voor zover deze afwijkingen niet fundamenteel of 
essentieel zijn en het voorwerp van het contract hier-
door niet beperkt wordt.

2.3 Waarborgen (in het bijzonder met betrekking tot 
de aard en de staat van de Goederen) zullen enkel 
bindend zijn voor Becton Dickinson voor zover zij (i) 
vervat zijn in een Aanbod of een orderbevestiging 
(ii) uitdrukkelijk aangeduid zijn als "waarborg" en (iii) 
Becton Dickinsons verplichtingen die voortvloeien 
uit de waarborg uitdrukkelijk zijn vastgelegd.

 
3. Levering, vertraagde levering, gebrek van ontvangst

3.1 De Klant zal het risico dragen voor verlies of schade 
aan de Goederen geleverd vanaf de datum van le-
vering van de Goederen aan de Klant.

3.2 Voor zover leveringstijden of -data schriftelijk bindend 
worden overeengekomen, zullen zij van toepassing 
zijn. Informatie anders voorzien door Becton Dickin-
son betreffende leveringstijden of – data zullen niet 
bindend zijn.

3.3 Becton Dickinson zal niet in gebreke zijn wanneer 
een leverancier niet correct of niet tijdig aan Becton 
Dickinson levert om redenen waarvoor Becton Dickin-
son niet verantwoordelijk is, zelfs indien de leverancier 
hiertoe verplicht was overeenkomstig de onderlig-
gende overeenkomst gesloten met Becton Dickinson. 
Becton Dickinson zal redelijke inspanningen doen om 
de gevolgen voor de Klant te beperken.

3.4 Becton Dickinson heeft het recht om gedeeltelijke le-
veringen te verrichten indien deze niet onredelijk zijn 
voor de Klant, vooral wanneer de levering van de res-
terende bestelde Goederen verzekerd is en dit geen 
aanzienlijke overhead of substantiële aanvullende 
kosten teweeg brengt voor de Klant (tenzij Becton 
Dickinson aanvaardt om deze kosten te dragen). Elke 
gedeeltelijke levering mag afzonderlijk gefactureerd 
worden.

3.5 Als Becton Dickinson vertraagde levering kan worden 
verweten op basis van de gezamenlijk overeengeko-
men leveringsdatum, kan de klant een forfaitaire 
vergoeding van zijn vertragingsschade verlangen. 
De forfaitaire schadevergoeding bedraagt voor elke 
voltooide kalenderweek van de vertraging 0,5 % van 
de waarde van het te laat geleverde artikel (“Lever-
waarde”), in totaal echter hoogstens 5 % van de le-
verwaarde. Becton Dickinson heeft het recht om aan 
te tonen dat voor de klant helemaal geen schade of 
slechts wezenlijk geringere schade is ontstaan.

3.6 De klant kan schuldeisersverzuim worden verweten 
als hij het artikel niet op de bindend overeengeko-
men installatiedatum aanneemt.

3.7 Als de bindende installatiedatum op verzoek of door 
schuld van de klant één of meerdere keren wordt 
verschoven, kan Becton Dickinson een forfaitaire ver-
goeding van zijn vertragingsschade verlangen. De 
forfaitaire schadevergoeding bedraagt per verschui-
ving 3 % van de waarde van de overeenkomst. Als de 
nieuw overeengekomen installatiedatum meer dan 
8 weken na de oorspronkelijk bindend overeenge-
komen installatiedatum ligt, kan Becton Dickinson 
vanaf de 9e week per week opslagkosten verlangen 
ter hoogte van 0,1 % van de waarde van de overeen-
komst. De klant kan het tegenbewijs aanvoeren dat 
de voor Becton Dickinson ontstane schade lager is.

3.8 Als de klant de overeenkomst vóór het moment van 
de gezamenlijke vaststelling van de bindende lever-
ingsdatum door schuld opzegt, heeft Becton Dickin-
son recht op een forfaitaire schadevergoeding van 

4,5 % van de waarde van de overeenkomst. Bij op-
zegging na het moment van de gezamenlijke vast-
stelling van de bindende leveringsdatum bedraagt 
de forfaitaire schadevergoeding 25 % van de waarde 
van de overeenkomst. De klant kan het tegenbewijs 
aanvoeren dat de schade lager is.

3.9 Als de gewenste installatiedatum is bereikt en de 
klant ondanks een verzoek van Becton Dickinson door 
schuld niet akkoord gaat met een bindende installa-
tiedatum, heeft Becton Dickinson het recht om de 
overeenkomst op te zeggen. In dat geval heeft Rowa 
recht op een forfaitaire schadevergoeding van 4,5 % 
van de waarde van de overeenkomst. De klant kan het 
tegenbewijs aanvoeren dat de schade lager is.

 
4. Overmacht

 Indien Becton Dickinson door overmacht wordt ver-
hinderd haar contractuele verplichtingen na te komen, 
zoals mobilisatie, oorlog, terrorisme, rellen, natuur-
rampen, epidemieën, pandemieën, brand of andere 
onvoorzienbare omstandigheden, waarvoor Becton 
Dickinson niet verantwoordelijk is, zoals stakingen of 
wettelijke lock-outs, operationele storingen of trans-
portstoringen of problemen met de belevering van 
grondstoffen zal de overeengekomen leveringsdatum 
geschorst worden gedurende de duur van de over-
machtssituatie, verlengd met een redelijke opstartpe-
riode. Becton Dickinson zal de klant zo vlug mogelijk 
kennis geven van de start en het te verwachten einde 
van dergelijke overmachtssituatie. Indien de over-
machtssituatie meer dan 2 maanden of langer duurt, 
mogen beide partijen het contract verbreken.

 
5. Inbedrijfstelling

5.1 De overdracht van het artikel in goed functionerende 
toestand wordt door de klant bevestigd in het proto-
col voor equipmentoverdracht en inbedrijfstelling.

5.2 De overdracht en inbedrijfstelling van het artikel in 
goed functionerende toestand heeft plaatsgevon-
den als de in de offerte gespecificeerde functies tij-
dens een test adequaat zijn vertoond resp. tijdens 
een test adequaat zouden kunnen worden vertoond, 
indien en voor zover de klant zijn verplichtingen resp. 
medewerking m.b.t. de voorbereiding van de inbed-
rijfstelling ondanks schriftelijk verzoek door Becton 
Dickinson inclusief deadline niet nakomt.

5.3 De inbedrijfstelling en overdracht vindt plaats op de 
overeengekomen datum of onmiddellijk na melding 



van gereedheid voor inbedrijfstelling door Becton 
Dickinson. Tijdens de inbedrijfstelling vastgestelde en 
aan Becton Dickinson gemelde gebreken dienen door 
Becton Dickinson binnen een gepaste termijn te wor-
den verholpen. Niet-wezenlijke gebreken (= gebreken 
waardoor het doelmatig gebruik van het artikel niet 
wezenlijk nadelig wordt beïnvloed) verhinderen de in-
bedrijfstelling niet. Een operationeel gebruik van het 
artikel door de klant voordat de inbedrijfstelling heeft 
plaatsgevonden, is in ieder geval pas toegestaan na 
een scholing van het personeel en na schriftelijke toes-
temming van Becton Dickinson.

6. Prijzen, betaaltermijnen en voorwaarden

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de prijzen wor-
den uitgedrukt in euro, inclusief verpakking en verzen-
ding. Eventueel verschuldigde BTW zal afzonderlijk 
worden berekend volgens de toepasselijke wettelijke 
bepalingen.

6.2. De betalingstermijnen worden bepaald in het betref-
fende Aanbod.

6.3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is 
de Klant in gebreke zonder verdere aanmaning. De 
Klant is vanaf deze wanprestatie een nalatigheid-
sinterest verschuldigd berekend aan de wettelijke 
interestvoet zoals vastgesteld in uitvoering van de 
Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
Ontvangst van het bedrag vermeld op de factuur op 
de aangegeven rekening zal beslissend zijn voor het 
bepalen van de tijdige betaling.

6.4. De Klant kan retentierechten slechts verrekenen of 
doen gelden indien zijn vorderingen onbetwist en 
vaststaand zijn, zonder verdere rechtsmiddelen.

 
7. Rechten betreffende de gebreken

7.1 Indien gebrekkige Goederen naar behoren worden 
gemeld, zal Becton Dickinson de keuze hebben tus-
sen het uitvoeren van de prestaties door aan het 
gebrek te verhelpen of te voorzien in een vervanging. 
De overeenkomst zal uitgevoerd worden zonder er-
kenning van aansprakelijkheid. In geval van herstel 
van de gebreken zal het resterende gedeelte van de 
oorspronkelijke verjaringstermijn aanvangen bij het 
terugsturen van de herstelde Goederen. Hetzelfde 
geldt voor naleveringen.

7.2 Indien de overeenkomst niet wordt uitgevoerd, kan 
de Klant de overeenkomst verbreken of een gepaste 
prijsvermindering vragen op de aankoopprijs, voor 
zover Becton Dickinson op deze laatste vraag ingaat.

7.3 Andere vorderingen op grond van welke gebreken 
dan ook, worden uitgesloten, onverminderd andere 
vorderingen tot schadevergoeding, beperkt overeen-
komstig Sectie 8.

7.4 De Klant die ten onrechte aanspraak maakt op garan-
tierechten (bv. wanneer de Goederen niet gebrekkig 
waren) zal de daaraan gerelateerde kosten dragen,; 
hetzelfde geldt indien Becton Dickinson verkeerdelijk 
garantierechten verleent zonder daartoe verplicht te zijn.

7.5 De verjaringstermijn voor garantierechten bedraagt 
12 maanden vanaf de levering. Deze verjaring geldt 
echter niet wanneer (i) een gebrek bedrieglijk werd 
verzwegen of (ii) een garantie voor de kwaliteit van 
het goed wordt verondersteld (het garantiestelsel of 
verjaringstermijn ingevolge de garantie mogen in 
dit verband worden toegepast). Deze beperking zal 
evenmin gelden in volgende gevallen met betrekking 
tot schadevorderingen : (i) schade aan leven, lichaam 
en gezondheid (ii) opzettelijke en (iii) grove nalatig-
heid van de vertegenwoordigers van de organen van 
Becton Dickinson.

7.6 Indien in individuele gevallen de levering van gebru-
ikte Goederen werd overeengekomen, kunnen vorde-
ringen, om welke gebreken ook, uitgesloten worden, 
onverminderd andere schadevorderingen, beperkt 
overeenkomstig Sectie 8.

 
8. Aansprakelijkheid

8.1 Becton Dickinson zal in geval van onachtzaamheid 
enkel aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat 
door de niet-nakoming van essentiële contractuele 
verplichtingen, waarvan de uitvoering essentieel is 
voor een correcte toepassing van de overeenkomst 
en waarop de Klant redelijkerwijze mag verwachten 
te kunnen rekenen; aansprakelijkheid door Becton 
Dickinson zal in dit geval echter beperkt zijn tot voor-
zienbare, typisch voorkomende schade. Deze beper-
king van aansprakelijkheid zal in dezelfde mate van 
toepassing zijn bij schade veroorzaakt door grove 
nalatigheid van de werknemers of vertegenwoordi-
gers van Becton Dickinson, die geen organen of lei-
dinggevende personeelsleden zijn van het manage-
ment van Becton Dickinson.

8.2 In de gevallen voorzien in Sectie 8.1 zal de aanspra-
kelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de aanko-
opprijs van de aangetaste levering.

8.3 In de gevallen voorzien in Sectie 8.1, zal de verja-
ringstermijn 2 jaar bedragen vanaf de datum waa-
rop de vordering is ontstaan en de Klant zich bewust 
is van de omstandigheden die de vordering onder-
bouwen. Ongeacht de kennis van de Klant, zal de 
vordering verjaard zijn 10 jaar nadat het voorval dat 
de schade heeft veroorzaakt zich heeft voorgedaan. 
Voor de verjaringstermijn voor schadevergoedingen 
ingevolge gebreken is Sectie 7.5 van toepassing.

8.4 De bovengenoemde beperkingen van aansprakeli-
jkheid zullen van toepassing zijn op alle schadever-
goedingen ongeacht de wettelijke basis, met uitzon-
dering van de schadevergoedingen van de Klant (i) 
wegens opzet (ii) volgens de wet productaansprake-
lijkheid (iii) wegens opzettelijk verzwegen gebreken 
(iv) wegens gebreken met betrekking waartoe een 
kwaliteitsgarantie is gegeven (hiervoor geldt in voor-
komend geval de uit deze garantie voortvloeiende 
aansprakelijkheidsregeling respectievelijk verjarings-
termijn), (v) wegens persoonlijk lichamelijk letsel of 
(vi) wegens grove nalatigheid van organen of lei-
dinggevende personeelsleden van het management 
van Becton Dickinson.

8.5 Voor zover de aansprakelijkheid van Becton Dickinson 
uitgesloten of beperkt is, zal dit ook gelden ten aan-
zien van de persoonlijke aansprakelijkheid van haar 
vertegenwoordigers, werknemers en lasthebbers.

 
9. Intellectuele eigendomsrechten

 Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden met 
de geleverde Goederen blijven eigendom van Becton 
Dickinson of haar leveranciers of onderleveranciers, 
met inbegrip van de met Becton Dickinson verbon-
den vennootschappen of groepsvennootschappen 
dochterondernemingen van Becton Dickinson en 
behoren exclusief tot Becton Dickinson of, indien 
toepasselijk, tot haar leveranciers of onderleveran-
ciers. Dit omvat auteursrechten, patenten, handels-
merken, recht inzake tekeningen en modellen, know-
how, merkenrechten, databankrechten en exclusieve 
licentierechten.

 
10. Retentierecht

10.1 Becton Dickinson blijft eigenaar van de geleverde 
Goederen tot ontvangst van alle betalingen van 
de handelspartner (“Onder Eigendomsvoorbehoud 
Geleverde Goederen”). Indien er in het kader van de 
zakenrelatie een rekening-courant wordt aangehou-

den, zal Becton Dickinson eigenaar blijven van de 
Onder eigendomsvoorbehoud Geleverde Goederen 
tot alle betalingen van erkende saldi zijn ontvangen.

10.2 Gedurende het retentierecht kan de Klant geen rech-
ten laten gelden op een pand of andere zekerheden. 
De Klant is niet gerechtigd om de Onder Eigendoms-
voorbehoud Geleverde Goederen te vervreemden, 
noch om ze onroerend door incorporatie te maken, 
noch om ze te vermengen met een ander roerend 
goed. Op verzoek van Becton Dickinson, zal de Klant 
verplicht zijn Becton Dickinson onmiddellijk alle in-
formatie te verschaffen en alle nodige documentatie 
te voorzien om de rechten van Becton Dickinson te 
doen gelden tegen de contractpartners van de Klant. 
De Klant zal niet gerechtigd zijn om de overgedra-
gen vorderingen te verpanden of dergelijke vorderin-
gen te gebruiken als zekerheidsstelling.

10.3 Indien de Klant handelt op een manier die strijdig is 
met de contractuele verplichtingen, in het bijzonder 
in geval van in gebreke blijven te betalen, zal Becton 
Dickinson gerechtigd zijn de teruggave van de Onder 
Eigendomsvoorbehoud Geleverde Goederen te vra-
gen. Voorafgaande vermelding van een deadline zal 
niet vereist zijn in het geval van vertraging in de be-
taling. Becton Dickinson mag het pand van de Klant 
betreden tijdens de kantooruren met als doel de 
Onder Eigendomsvoorbehoud Geleverde Goederen 
terug te vorderen. Verdere vorderingen door Becton 
Dickinson worden hierdoor niet aangetast.

10.4 Bij het terugvorderen van de Onder Eigendomsvoor-
behoud Geleverde Goederen, zal Becton Dickinson, 
na voorafgaande kennisgeving, gemachtigd zijn om 
op een toepasselijke manier deze Goederen te ver-
vreemden; de voordelen uit de vervreemding moeten 
worden afgezet tegen de aansprakelijkheid van de 
Klant, na aftrek van de toepasselijke uitstapkosten.

10.5 De Klant zal gerechtigd zijn om de overgedragen vor-
deringen te vorderen, zelfs na de overdracht. Becton 
Dickinsons recht om de vorderingen zelf te innen zal 
hierbij onaangetast blijven. Becton Dickinson zal de 
vorderingen echter niet innen, zolang de Klant zijn 
betaalverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten 
nakomt, niet in gebreke is gebleven te betalen of zijn 
betalingen niet heeft gestaakt en in het bijzonder 
geen aanvraag tot opening van een insolventiepro-
cedure heeft gedaan. Indien één van deze voorwaar-
den van toepassing is, mag Becton Dickinson vragen 
dat de Klant de toegewezen vorderingen en de schul-
denaar bekendmaakt, alle noodzakelijke informatie 
voor inning verschaft, de relevante documentatie 
overhandigt en de schuldenaars informeert over de 
overdracht. Indien een dergelijk geval zich voordoet, 
zal het recht van de Klant om vorderingen te innen, 
vervallen.

10.6 Indien de Onder Eigendomsvoorbehoud Geleverde 
Goederen onafscheidelijk vermengd zijn of gecom-
bineerd met andere Goederen die niet toebehoren 
aan Becton Dickinson, zal Becton Dickinson mede-ei-
gendom verkrijgen a rato van de waarde van de On-
der Eigendomsvoorbehoud Geleverde Goederen tot 
de andere Goederen op het ogenblik van vermengen 
of samenvoegen. Indien het vermengen of samen-
voegen van de Onder Eigendomsvoorbehoud Gele-
verde Goederen zo werd gedaan dat het product van 
de Klant wordt beschouwd als het hoofdproduct, dan 
zal de Klant pro rata mede-eigendom toewijzen. De 
Klant zal zo de ontstane eigendom of mede-eigen-
dom voor Becton Dickinson bewaren.

10.7 De Klant zal verplicht worden om de Onder Eigen-
domsvoorbehoud Geleverde Goederen zorgvuldig te 
behandelen en op eigen kosten voldoende te verze-
keren volgens hun vervangingswaarde tegen elk type 
van vernietiging of verlies, in het bijzonderl vuur, wa-
ter en diefstal, voor de duur van het retentierecht. De 



Klant zal verplicht zijn om aan te geven dat de Onder 
Eigendomsvoorbehoud Geleverde Goederen toebe-
horen aan Becton Dickinson en om de toegewezen 
schuldvorderingen te identificeren in haar handels-
boeken als toekomend aan Becton Dickinson.

10.8 De Klant zal eveneens alle onderhouds- en inspectie-
kosten dragen gedurende de periode van het reten-
tierecht, zelfs indien de werken worden uitgevoerd 
door Becton Dickinson.

10.9 Beslag, verbeurdverklaring en andere tussenkomsten 
van derden met betrekking tot de Onder Eigendoms-
voorbehoud Geleverde Goederen of de toegewezen 
vorderingen, moeten onmiddellijk gemeld worden 
aan Becton Dickinson. Bovendien moet de Klant deze 
derden wijzen op het retentierecht. De mate waarin de 
derde niet in staat is om gerechtelijke en buitengerech-
telijke kosten aan Becton Dickinson terug te betalen, 
zal de Klant aansprakelijk zijn voor het geleden verlies.

11. Diverse / Slotbepalingen

11.1 De Klant mag de rechten en verplichtingen die op 
hem rusten in verband met leveringen of diensten 
niet volledig of gedeeltelijk overdragen zonder de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Becton 
Dickinson. Becton Dickinson mag de rechten en ver-
plichtingen die op haar rusten in verband met lever-
ingen en diensten overdragen, in het bijzonder aan 
verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 
W.Venn. en / of aan geassocieerde vennootschappen 
in de zin van artikel 12 W.Venn.

11.2 De plaats van levering voor alle verplichtingen die 
voortvloeien uit de contractuele relatie zijn de bed-
rijfsgebouwen van Becton Dickinson, tenzij anders 
overeengekomen. Voor zover Becton Dickinson ook 
verantwoordelijk is voor de installatie van de Goede-
ren, zal de plaats van levering de plaats zijn waar de 
Goederen moeten geïnstalleerd worden.

11.3 De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschil-
len of in verband met een levering is het de Recht-
bank van Koophandel te Brussel. Becton Dickinson 
zal echter eveneens gerechtigd zijn om de zaak 
aanhangig te maken te brengen voor de territoriaal 
bevoegde rechtbank van de Klant.

11.4 Het Belgische recht zal exclusief van toepassing zijn 
voor alle rechtsbetrekkingen tussen Becton Dickin-
son en de Klant, met uitzondering van het Weens 
Koopverdrag (CISG).

11.5 Ingeval van eventuele nietigheid van een individuele 
bepaling van deze Algemene voorwaarden, blijft de 
geldigheid van de andere bepalingen onaangetast.
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