
ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1:
Deze algemene voorwaarden zijn enkel en uitsluitend van 
toepassing op de contractuele relatie welke tot stand komt 
tussen GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. en haar me-
decontractanten.
Geen enkele afwijking van deze voorwaarden kan worden 
toegestaan, tenzij deze afwijking blijkt uit een geschreven 
document uitgaande van de directie (zaakvoerder) van 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V..
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle of-
fertes of aanbiedingen uitgaande van GYNÉTICS MEDICAL 
PRODUCTS N.V., en zijn dienvolgens toepasselijk op alle 
naar aanleiding hiervan geplaatste bestellingen welke 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. bereiken op welke wij-
ze dan ook.
Dienvolgens zijn zij ook van toepassing op de overeen-
komsten welke GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. en de 
medecontractanten tot stand komen, en de hieruit resulte-
rende leveringen en andere verbintenissen.
De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
wordt van zijde van de medecontractanten voorbehoud-
loos aanvaard ingevolge hetzij de totstandbrenging van 
een overeenkomst met GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. 
hetzij de aanvaarding van de uit dien hoofde uitgevoerde 
levering.
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. behoudt zich het recht 
voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en dit in 
overeenstemming met haar handelspolitiek en de econo-
mische noodwendigheden.
De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in 
werking vanaf kennisgeving aan de medecontractanten.
De eventuele nietigheid van één van de artikelen van on-
derhavige algemene voorwaarden, dan wel een onderdeel 
van de artikelen, doet geen afbreuk aan de geldigheid van 
de overige artikelen, dewelke hun volledige geldingskracht 
blijven behouden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 
Alle offertes/aanbiedingen zoals uitgereikt of verzonden 
door GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. zijn geheel vrij-
blijvend en er komt slechts een overeenkomst tot stand 
na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order 
of orderbevestiging van de medecontractant, of indien 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. uitvoering geeft aan 
een bestelling.
De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, 
maten, gewichtsopgave e.d. gelden als een benadering, 
tenzij GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. uitdrukkelijk 
heeft gesteld dat deze als een exacte opgave mogen be-
schouwd te worden.

Artikel 3: Prijsbepaling 
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en alle om het even welke 
belastingen of overheidstaksen of andere heffingen zijn 
ten laste van de klant/medecontractant (ook de taksen en 
heffingen welke in relatie staan met de invoer of eventueel 
uitvoer van de bij GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. aan-
gekochte goederen).
Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog 
niet vervallen facturen in relatie met de medecontractant 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
opeisbaar worden.
De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze 
van de laatste ter kennis gebrachte prijslijst van GYNÉTICS 
MEDICAL PRODUCTS N.V..
Alle prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De 
nieuwe prijsstructuur zal ten minste 1 maand voor de inwer-
kingtreding schriftelijk, per mail of via website aan de me-
decontractanten cq. cliënten ter kennis worden gebracht. 
Indien de klant/medecontractant de nieuwe prijsstructuur 
niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangete-
kend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. 
Indien GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. deze opzegging 
of beëindiging van de contractuele relatie niet heeft ont-
vangen uiterlijk op het tijdstip van inwerkingtreding van de 
nieuwe prijsstructuur, wordt de klant/medecontractant ge-
acht hiermede volledig en onvoorwaardelijk in te stemmen.

Artikel 4: De levering
In het geval dat de uiterste leveringstermijn op de bestel-
bon is aangegeven is deze van toepassing conform het-
geen hierna bepaald wordt.
Levert de verkoper de verkochte goederen niet ten laatste 
op de uiterste leveringsdatum dan kan de koper per aange-
tekend schrijven de uitvoering van de overeenkomst vorde-
ren binnen een termijn van 2 maanden na verzending van 
dit schrijven. Indien de verkoper na verloop van deze peri-
ode van 2 maanden nog ingebreke blijft, heeft de koper de 
mogelijkheid om de overeenkomst onmiddellijk te ontbin-
den, mits kennisgeving aan de verkoper. In dit geval heeft 
hij/zij het recht teruggave van alle reeds betaalde bedragen 
te vorderen mits restitutie van de reeds geleverde goede-
ren in goede staat, zonder dat door GYNÉTICS MEDICAL 
PRODUCTS N.V. enige schadevergoeding verschuldigd is.
Vorige alinea is evenwel niet van toepassing indien de leve-
ringsdatum niet kan worden nageleefd wegens voor GYNÉ-
TICS MEDICAL PRODUCTS N.V. op het ogenblik van de tot 
standkoming van de overeenkomst niet gekende omstan-
digheden en zij, binnen een termijn van 14 dagen de koper/
medecontractant hiervan verwittigt.

Artikel 5: Verzending
Bij verkoop vindt de levering plaats ex-works GYNÉTICS 
MEDICAL PRODUCTS N.V. (F.O.B.). Het risico van de zaak 
gaat over op het moment dat de GYNÉTICS MEDICAL PRO-
DUCTS N.V. deze op haar zetel ter beschikking stelt van de 
koper. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kunnen ko-
per en verkoper overeenkomen dat de verkoper voor het 
transport zorgt. In dit geval is het risico van opslag, laden, 
transport en lossen ook voor rekening van de koper/me-

decontractant. De koper/medecontractant kan zich tegen 
voormeld risico verzekeren op zijn of haar kosten.

Artikel 6: Klachten
Artikel 6.1: Hoeveelheden

De hoeveelheden dienen door de koper gecontroleerd te 
worden op de dag van de levering en gebeurlijke onjuist-
heden dienen nog dezelfde dag bij aangetekend schrijven 
te worden meegedeeld aan de verkoper. Deze mededeling 
kan ook weergegeven worden middels de aanbrenging 
van een notulering door de koper op het voor de verkoper 
bestemd exemplaar van de leveringsbon. Dienaangaande 
houdt de koper/medecontractant bewijslast. Zo de koper 
niet handelt als hiervoren weergegeven verliest hij elke ver-
haalmogelijkheid uit hoofde van een eventuele onjuistheid 
qua hoeveelheid en wordt de geleverde hoeveelheid als 
vermeld op facturatie geacht juist te zijn.

Artikel 6.2: Met betrekking tot eventuele gebreken 
Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper 
of voor zijn rekening door diens lasthebber worden nage-
zien.
Klachten betreffende de levering moeten GYNÉTICS ME-
DICAL PRODUCTS N.V. uiterlijk binnen de 8 werkdagen na 
ontvangst der goederen per aangetekend schrijven wor-
den overgemaakt.
Dit schrijven dient een gedetailleerde limitatieve opsom-
ming cq. omschrijving te bevatten van deze gebreken.
Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering of 
doorverkoop ervan (op welke wijze dan ook), veronderstelt 
goedkeuring van de integrale levering door de koper/me-
decontractant.

Artikel 7: Betalingen
Betalingen dienen voorafgaand aan levering op de maat-
schappelijke zetel van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. 
plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengeko-
men of medegedeeld.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn 
is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder vooraf-
gaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd 
overeenkomstig het percentage voorzien bij art. 5 van de 
wet van 02.08.2002 op het onbetaalde factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande inge-
brekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschul-
digd ten belope van 10 % van het te betalen factuurbedrag 
(met een minimum van 40,00 Euro) als schadebeding, on-
verminderd het recht van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS 
N.V. om een hogere vergoeding te vorderen mits zij het 
bewijs kan leveren dat de effectief geleden schade dit per-
centage overtreft.
Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij 
niet in ontvangstneming van geleverde goederen, behoudt 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. zich het recht voor om 
de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en 
dit zonder dat dienaangaande een voorafgaande ingebre-
kestelling of notificatie noodzakelijk is.
Bij niet betaling van één enkele factuur op de vervaldag, 
worden zonder dat enige ingebrekestelling van zijde van 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. noodzakelijk is, alle 
andere nog niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig 
opeisbaar.

Artikel 8: Ontbinding
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te ge-
schieden.
In geval van annulering is de koper/medecontractant een 
forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs 
van de bestelling exclusief B.T.W.
Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten van de 
verkoper en de mogelijke winstderving.
De eventuele reeds blootgestelde kosten van levering zijn 
niet vervat in deze forfaitaire schade en zullen alsdusdanig 
ook bijkomend door de koper/medecontractant aan GYNÉ-
TICS MEDICAL PRODUCTS N.V. dienen betaald te worden.

Artikel 9: Garantie-aansprakelijkheid
De verkoper waarborgt dat haar producten zullen beant-
woorden aan de beschrijving van deze producten zoals 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. ze aan de koper/me-
decontractant doorgegeven heeft cfr. de catalogus, analy-
tische gegevens of andere documenten.
Deze waarborg is beperkend en GYNÉTICS MEDICAL PRO-
DUCTS N.V. geeft geen enkele bijkomende garantie, ex-
pliciet of impliciet met inbegrip tot de geschiktheid van 
verkochte producten voor een bepaald doelmatig gebruik.
De waarborgen die GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. 
geeft in verband met de verkochte goederen zullen geen 
toepassing vinden indien GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS 
N.V. vastgesteld heeft,volgens haar eigen oordeel, dat de 
koper/medecontractant op eender welke manier verkeerd 
gebruik gemaakt heeft van de producten, of dat hij nagela-
ten heeft de producten te gebruiken of te bewaren in over-
eenstemming met de industriële normen of gebruiken, of 
dat hij nagelaten heeft de producten te gebruiken of te be-
waren in overeenstemming met de eventuele aanwijzingen 
van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V..
De enige en uitsluitende aansprakelijkheid van GYNÉTICS 
MEDICAL PRODUCTS N.V. en het verhaal van de koper in 
verband met producten waarvan aan de verkoper genoeg-
zaam bewezen is dat zij gebreken vertonen of niet conform 
zijn, zal bestaan in de vervanging van deze producten zon-
der bijkomende kosten voor de koper/medecontractant of 
teruggave van de betaalde prijs.
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. zal in geen geval aan-
sprakelijk zijn voor bijkomende schade, gevolgschade of 
speciale schade van eender welke aard, veroorzaakt door 
eender welk gebruik of een gebrek van de producten, zulks 
zelfs indien GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. op de 
hoogte gebracht werd van de mogelijkheid van het zich 
voordoen van dergelijke schade.
Hetzelfde geldt voor schade of verlies veroorzaakt door der-

gelijk product met inbegrip van persoonlijk letsel of schade 
aan eigendommen, hetzij het persoonlijk letsel of schade 
aan eigendommen veroorzaakt is door grove nalatigheid 
van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V..
Deze laatste dient bewezen te worden door hetzij de me-
decontractant hetzij de derde, welke desbetreffend volledi-
ge bewijslast houden.
Alle vorderingen overeenkomstig de hiervoren gegeven 
uiteenzetting moeten in rechte opzichtens GYNÉTICS ME-
DICAL PRODUCTS N.V. ingesteld worden op straffe van ver-
val binnen de 3 maanden na verzending van de producten.
De aansprakelijkheid cfr. van GYNÉTICS MEDICAL PRO-
DUCTS N.V. is in elk geval beperkt tot de bedragen waar-
voor zij een productaansprakelijkheidsverzekering onder-
schreef, en de koper/medecontractant is gerechtigd op 
eerste verzoek en op kosten van GYNÉTICS MEDICAL PRO-
DUCTS N.V. mededeling afschrift te vragen van deze verze-
keringsovereenkomst.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper/
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. tot volledige en inte-
grale betaling van de overeengekomen prijs, dit eventueel 
verhoogd met moratoire intresten en door GYNÉTICS MEDI-
CAL PRODUCTS N.V. blootgestelde kosten.
Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, draagt de 
medecontractant koper, ex-works, vanaf het ogenblik van 
verzending het volledige risico voor verlies, vernietiging en 
beschadiging.
Zolang op de afgeleverde goederen eigendomsvoorbe-
houd rust, is de koper/medecontractant niet bevoegd deze 
te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren. 
Evenwel is de koper bevoegd de na levering in ontvangst 
genomen goederen in het kader van zijn normale be-
drijfsuitoefening te realiseren. De koper verplicht zich om 
de goederen die nog niet in eigendom zijn overgegaan 
gescheiden van andere goederen, duidelijk identifieerbaar 
als eigendom van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V., te 
bewaren.
Elke verzekeringsvergoeding waarop de koper/medecon-
tractant vermag aanspraak te maken bij het zich voordoen 
van een schade aan deze goederen hetzij bij niet betaling 
van een vordering uit hoofde van de verkoop van deze 
goederen (kredietverzekering), komt GYNÉTICS MEDICAL 
PRODUCTS N.V. in rechte toe, tot op het ogenblik dat de 
koper/medecontractant kan aantonen dat zij volledige en 
integrale betaling verricht heeft aan GYNÉTICS MEDICAL 
PRODUCTS N.V..
Onverminderd de overige aan GYNÉTICS MEDICAL PRO-
DUCTS N.V. toekomende rechten wordt GYNÉTICS ME-
DICAL PRODUCTS N.V. door de koper/medecontractant 
onwederroepelijk gemachtigd om, indien deze zijn jegens 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. aangegane betalings-
verbintenissen niet honoreert, de geleverde goederen in 
bezit te nemen waar deze zich ook mogen bevinden, waar-
bij de aangestelden van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS 
N.V. machtiging bekomen met het oog op de uitoefening 
van dit recht zich toegang te verschaffen tot de bedrijfsge-
bouwen van de koper/medecontractant of andere plaatsen 
waar de goederen opgeslagen of bewaard worden.
De door GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. op de gele-
verde goederen gehouden eigendomsrechten tot op het 
ogenblik van integrale en volledige betaling der koopprijs, 
gaan over op de vorderingen welke bij zaakvervanging in 
het patrimonium van de koper /medecontractant ontstaan 
ingevolge de verkoop van deze goederen.
Deze vorderingen komen zodoende GYNÉTICS MEDICAL 
PRODUCTS N.V. integraal en volledig in eigendom toe.

Artikel 11: Overmacht
Elk geval van overmacht bevrijdt GYNÉTICS MEDICAL PRO-
DUCTS N.V. van rechtswege zonder dat de koper/medecon-
tractant opzichtens haar enig recht op schadevergoeding 
vermag uit te oefenen.
Met overmacht wordt gelijk gesteld de situatie waarbij 
een door GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. uit te voeren 
levering of andere verbintenis vertraging zou oplopen en 
eventueel qua uitvoering onmogelijk zou worden, ingevol-
ge bv. het ingebreke blijven van één of meerdere medecon-
tractanten van GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V..
Zodoende worden als overmacht beschouwd : bv. ongeval-
len, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzon-
derlijke klimatologische omstandigheden, stakingen, enz., 
zonder dat deze opsomming een limitatief karakter heeft.
Beide partijen hebben de mogelijkheid om de tot stand 
gekomen overeenkomst te beëindigen zonder schadever-
goeding indien de overmachtsituatie of de hiermede gelijk-
gestelde situaties als hiervoren weergegeven, aanhouden 
gedurende een periode van 120 dagen.

Artikel 12: Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing op de tussen partijen 
gesloten overeenkomst en de eruit resulterende verbinte-
nissen.
Zo naar aanleiding van de tussen partijen tot stand geko-
men overeenkomst of in relatie met de uitvoering van de 
eruit resulterende verbintenissen enige betwisting ont-
staat, zijn enkel de rechtbanken bevoegd welke territoriale 
bevoegdheid houden voor de maatschappelijke zetel van 
GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS N.V. om kennis te nemen 
van de gedingen welke dientengevolge ontstaan of er ver-
band mede houden.

Artikel 13: 
De originele algemene voorwaarden werden opgesteld in 
de Nederlandse taal. Teneinde de medecontractant tege-
moet te komen werd door GYNÉTICS MEDICAL PRODUCTS 
N.V. in vertalingen voorzien. Bij eventuele tegenstrijdigheid 
tussen de Nederlandse tekst en de vertalingen zal dan ook 
de eerste primeren.
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