I.

Algemene bepalingen

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor de aankoop/verhuur door de Onderneming – zoals gedefinieerd in de Bestelbon – van één van de
producten.
In het geval van een financieringshuur of leasing, geldt de leasingovereenkomst tussen de Onderneming en de bank. Op de Bestelbon wordt als
zodanig aangeduid dat het om een leasing gaat (in welk geval de Bestelbon naast het totale leasing bedrag, een maandelijkse of trimesteriele
leasing prijs vermeldt) waarna Frama Belgium BVBA (hierna “Frama”) het dossier met alle documenten voor de leasingaanvraag (de Bestelbon
wordt dan beschouwd als een leasing aanvraag door de Onderneming) overmaakt aan de bank. De bestelling kan dan enkel door Frama worden
uitgevoerd nadat de Onderneming met de bank een leasingovereenkomst heeft afgesloten. Het ondertekenen van de Bestelbon betekent in zulk
geval dat de Onderneming zich ertoe verbindt, mits overeenkomst met de bank, (i) de bestelling uit te voeren en (ii) bij leasing van een
frankeermachine (en/of een ander product) rechtstreeks met Frama een onderhoudscontract af te sluiten. Eens de Bestelling aanvaard is door de
bank en door Frama wordt uitgevoerd, zullen de hierna vermelde Algemene Voorwaarden tevens van toepassing zijn voor de Onderneming die
gebruiker is – als leasingnemer – van de geleverde producten, terwijl de eigendom van die producten bij de bank komt te liggen.
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Door het invullen en overmaken van de Bestelbon, wordt de Onderneming geacht kennis te hebben genomen van de hierna vermelde
Algemene Voorwaarden van Frama. De Onderneming verklaart zich hierbij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met deze
Algemene Voorwaarden.
Frama wijst uitdrukkelijk alle andere algemene voorwaarden of andere bepalingen af, welke vermeld zouden zijn in documenten van haar
klanten. De algemene en de bijzondere bepalingen en voorwaarden van Frama hebben altijd voorrang. De Onderneming erkent
uitdrukkelijk af te zien van eventuele eigen voorwaarden.
Er kan van deze Algemene Voorwaarden slechts afgeweken worden mits voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Frama en
alleen door een persoon die gemachtigd is Frama wettelijk te vertegenwoordigen.
De producten die kunnen besteld en aangekocht (of geleasd of gehuurd) worden door middel van de Bestelbon, zijn uitsluitend bedoeld
om te worden gebruikt voor beroepsmatige doeleinden.
Frama sluit uitdrukkelijk de bestelling, aankoop en/of gebruik uit door consumenten, en sluit hiermee tevens de toepassing uit van alle
mogelijke wetten of regels ter bescherming van de consument.
De Onderneming is verplicht, ingevolge Artikel 19 van het Ministerieel Besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de
postdienst, om na bestelling en aankoop (of lease of huur) van een frankeermachine, een onderhoudscontract af te sluiten met de
leverancier van deze machine. De Onderneming verbindt er zich toe de bepalingen na te leven van het onderhoudscontract dat wordt
afgesloten met betrekking tot de aangekochte frankeermachine(s).

Elke aanduiding van leveringstermijnen is slechts indicatief en het niet strikt naleven ervan kan in geen geval aanleiding geven tot schadeof andere vergoedingen. Een eventuele vertraging bij de levering geeft de Onderneming niet het recht om de bestelling te annuleren,
noch om schadevergoeding te eisen van Frama.
Beschikkingen van een hogere overheid, overmacht, stakingen, lock-out, en dergelijke, ontslaan Frama van alle verantwoordelijkheid.
Frama behoudt zich het recht voor om het uitvoeringstermijn van het contract te verlengen met de duur van de periode van vertraging
veroorzaakt door een van deze feiten. Evenzo, indien ten gevolge van deze feiten het niet langer mogelijk is om de bestelling volgens de
voorziene bepalingen uit te voeren, behoudt Frama zich het recht voor het contract te ontbinden zonder verdere verplichting of
aansprakelijkheid in hoofde van Frama.

De vrijwaringsplicht van Frama met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen is strikt beperkt tot deze voor verborgen gebreken
waarvan het bestaan schriftelijk aan Frama werd meegedeeld binnen 30 dagen na ontvangst der goederen. De aansprakelijkheid van
Frama is in deze beperkt tot de herstelling of de vervanging van de betrokken goederen. In geen geval zal een geldelijke compensatie of
schadevergoeding worden uitgekeerd.
De totale aansprakelijkheid van Frama wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
(i) de redelijke kosten die de Onderneming heeft moeten maken om ervoor te zorgen dat, wanneer Frama tekortschot in de nakoming
van één van haar bindende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze verplichting alsnog werd vervuld, door de
Onderneming zelf, door een derde of alsnog door Frama. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Onderneming de
overeenkomst heeft ontbonden of indien Frama de geleverde zaken die gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen of vervangen;
(ii) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft
op directe schade;
(iii) de redelijk kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Onderneming aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
De totale aansprakelijkheid van Frama voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen
geval meer bedragen dan € 250.000,00 (tweehonderd vijftig duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
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De aansprakelijkheid van Frama voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van
gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een
administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.
Aansprakelijkheid van Frama wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de
Onderneming Frama onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, met toepassing van Artikel 10, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Frama ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Onderneming de schade onverwijld na het ontstaan
daarvan schriftelijk, met toepassing van Artikel 10, bij Frama meldt.

Met uitzondering van Artikel 6 moet elke klacht, van om het even welke aard, schriftelijk worden meegedeeld binnen de 8 dagen na
ontvangst der goederen en/of de factuur en/ of na het ontstaan van het aangeklaagd feit, op het adres van Frama zoals vermeld op de
Bestelbon, desgevallend met vermelding van de datum en het nummer van de Bestelbon of factuur. Klachten ontvangen na de
voorgemelde periode worden in principe niet meer behandeld. Wanneer dit toch zou gebeuren, kan de Onderneming geen verdere
rechten putten uit deze behandeling dan de rechten die uitdrukkelijk door Frama schriftelijk worden toegekend.
De koop of huur van de machine(s) vindt plaats op het ogenblik van de ondertekening van de Bestelbon door de algemeen directeur van
Frama en de overhandiging van een kopie ervan door Frama aan de Onderneming. Dit houdt ondermeer in dat de koop/huurprijs van de
machine(s) verschuldigd is op dat ogenblik. De Onderneming erkent in geval van aankoop dat de eigendom van de machine(s) slechts
overgaat van Frama naar de Onderneming ná de betaling van het volledig verschuldigd bedrag, inclusief B.T.W., ook al heeft de
Onderneming de machine(s) reeds in bezit. De goederen worden altijd op risico van de Onderneming vervoerd. Indien de Onderneming
verzuimt de goederen in ontvangst te nemen, worden ze op zijn risico en kosten opgeslagen en getransporteerd. Indien de Onderneming
weigert de goederen in ontvangst te nemen bij de levering, worden de goederen beschouwd als aanvaard wanneer de Onderneming
binnen de acht dagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling door Frama, waarin wordt gemeld dat de goederen
leveringsklaar zijn, deze niet in ontvangst neemt. Dit heeft eveneens tot gevolg dat het risico overgaat op de Onderneming en het nog
verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar wordt.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Van elke bestelling/aankoop wordt een
factuur opgemaakt die wordt toegestuurd aan de Onderneming. Frama’s facturen zijn netto en contant betaalbaar te Brussel, zonder
korting, door storting op één van de vermelde bankrekeningen. Alle facturen dienen ten laatste betaald te zijn één maand na de
factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag (één maand na factuurdatum) van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag. Elke
begonnen maand zal worden aangerekend als een volle maand. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €25,00 (vijfentwintig euro). Deze
forfaitaire schadevergoeding dient om bijkomende administratiekosten, kosten opvolging debiteuren en dergelijke te dekken. Deze
vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet
inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

In geval er overeengekomen werd in termijnen af te betalen, zal het nog verschuldigd saldo onmiddellijk eisbaar worden, bij in gebreke
blijven van één enkele betaling op de vervaldag. Bovendien zullen de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn.

Frama behoudt zich het recht voor om de bestelling/overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische
toestand van de Onderneming. Om dezelfde redenen, heeft Frama het recht waarborgen of onmiddellijke betaling van alle
schuldvorderingen te eisen.

13.

Bij niet betaling van het geheel of een gedeelte van de bestelling, behoudt Frama zich het recht voor om de verdere uitvoering ervan stop
te zetten. Tevens behoudt Frama zich het recht voor om de bestelling/overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Indien de vertraging in de uitvoering van de bestelling of van de levering van de machine(s) te wijten is aan een tekortkoming van de
Onderneming en indien een aangetekende aanmaning zonder gevolg is gebleven gedurende 5 dagen na de verzending ervan voor de
klanten buiten België gedurende 10 dagen na verzending, behoudt Frama zich het recht voor om één of meerdere van volgende acties te
ondernemen: het resterende deel van de bestelling als onbestaande te beschouwen, schadevergoeding te eisen bovenop de initiële
koopprijs, de machine(s) ten behoeve van de Onderneming én op haar kosten in bewaring te geven, of een andere gepaste maatregel te
nemen.
Als bijzondere toepassing van dit artikel, zal aan de Onderneming die een frankeermachine heeft besteld, maar die niet binnen de 6 (zes)
maanden na de bestelling alle nodige documenten (o.a. zoals voorgeschreven door de Post, inclusief de eerste oplading storting) in orde
heeft gebracht, een administratieve schadevergoeding worden aangerekend van € 300,00 (driehonderd euro), exclusief BTW. Deze
bijzondere toepassing verhindert Frama geenszins om enige andere maatregel te nemen die haar gepast lijkt.
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Levering van de producten gebeurt op het leveringsadres vermeld op de Bestelbon. In de prijzen vermeld op de voorzijde zijn, tenzij
anders vermeld, de levering en installatie (voorzover vereist) van de producten niet inbegrepen.
Indien, na een vaste aanbieding of na het aanvaarden van een bestelling of tijdens de uitvoering hiervan, de prijzen plots stijgen door
oorzaken buiten de wil en de macht van Frama om (zoals bijvoorbeeld: elke officiële loonsverhoging, prijsverhoging der grondstoffen,
transportkosten, taksen, rechten, verandering van de muntpariteit, enz …), behoudt Frama zich het recht voor de overeengekomen prijzen
in verhouding met deze verhogingen aan te passen.

Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en
modellenrechten – op de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of andere materialen,
waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Frama of haar licentiegevers.
De Onderneming geniet van een fabrieksgarantie van 6 (zes) maanden op de aangekochte producten gemaakt door Frama, of een
andere onderneming van de Frama-groep, op voorwaarde dat deze producten door de Onderneming gebruikt zijn op voorzichtig wijze
en overeenkomstig de meegeleverde gebruiksvoorschriften. Andere geleverde producten, niet-Frama producten, vallen niet. onder deze
fabrieksgarantie.

In geval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, en dit in het bijzonder ook voor betwistingen omtrent
facturen voor niet in België geleverde producten of diensten, en dit niettegenstaande elk mogelijk tegenstrijdig beding in een de
algemene voorwaarden of andere voorwaarden of documenten van de Onderneming of een andere klant en zelfs in geval van
aansprakelijkheid voor borgtocht of in het geval er meerdere verweerders zijn. Frama behoudt zich het recht voor om elk geschil voor te
leggen aan de territoriaal bevoegde rechtbank van haar keuze en dit volgens de bepalingen van het gemeen recht.
In geval van betwisting zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980.
Onderhoudscontract

Overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 12 januari 1970 aangaande de reglementering van de Postdienst – artikels 15 tot 30 – zoals
gewijzigd van tijd tot tijd wordt verplicht een onderhoudscontract afgesloten tussen de Onderneming en Frama. Deze verplichting geldt
alleen voor frankeermachines. Frama is erkend door DE POST voor de levering, indienststelling, het buitendienststellen, het onderhoud en
de herstelling van de frankeermachines van het merk Frama, alsook van andere merken.
Frama verbindt zich ertoe het onderhoud te verzekeren van de frankeermachine, zoals vermeld op de Bestelbon.

Het onderhoudscontract wordt van kracht bij de indienststelling van een frankeermachine, alsook van een ander product. Frama verbindt
zich voor een minimale periode van 5 jaar voor elke nieuw onderhoudscontract. De duur van het onderhoudscontract zal automatisch
worden verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden tenzij één van de partijen minstens 3 (drie) maanden voor de afloop van de
lopende termijn bij aangetekend schrijven de huurovereenkomst opzegt.

Enkel bij keuze voor de eenvoudige formule: Indien tijdens het onderhoud wordt vastgesteld dat een herstelling van de frankeermachine
en/of ander product zich opdringt – dit wil zeggen: indien de frankeermachine en/of ander product zich niet meer in dezelfde staat
bevindt dan toen ze in dienst werd gesteld, rekening houdend met het normale gebruik ervan – dan heeft Frama het recht om deze
herstelling automatisch uit te voeren, zonder voorafgaande toestemming van de Onderneming tot een bedrag van € 500,00 (vijfhonderd
euro). Indien een herstelling, ook wanneer er door de Onderneming uitdrukkelijk werd om verzocht, meer dan €500,00 (vijfhonderd euro)
zal kosten, wordt er door Frama voorafgaandelijk een betalend herstellingsbestek opgesteld, waarvoor €100,00 EUR (honderd euro) zal
worden aangerekend.
Voor de frankeermachine en/of ander product zal de jaarlijkse onderhoudspremie vastgesteld op een bedrag, zoals vermeld op de
Bestelbon, exclusief BTW, voorafgaand betaalbaar zijn, bij ontvangst van de factuur.
Bij iedere facturatie zal de bovenvermelde premie volgens de hierna vermelde formule, zonder voorafgaande mededeling, worden
herzien, in functie van de stijging van de kostprijs voor wisselstukken en arbeid:
Nieuwe prijs = oude prijs x (0,20 + 0,40 Wn/Wo + 0,40 Sn/So):
waarbij :

Wn = de nieuwe prijs van de wisselstukken.
Wo = de prijs van de wisselstukken op het ogenblik van het voorstel van contract.
Sn = het nieuw loonbarema van het bevoegd nationaal paritair comité.
So = het loonbarema van het bevoegd nationaal paritair comité op het ogenblik van het voorstel van contract.

In het geval de wetgeving de indexering zou toestaan op basis van de stijging van de index van consumptieprijzen, zoals bekendgemaakt
door het Ministerie van Economische Zaken, dan zal de aanpassing zonder voorafgaande verwittiging als volgt geschieden :
Nieuwe prijs = oude prijs x In/Io:
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waarbij :

In = het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand van de indexaanpassing.
Io = het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin het contract werd aangegaan.

Ingeval van niet-betaling van de volgens het contract verschuldigde premies zal Frama niet meer in staat zijn het onderhoud van de
frankeermachine en/of ander product te verzekeren en zal desgevallend onmiddellijk DE POST verwittigd worden die de nodige
maatregelen zal treffen. Ingeval van niet-naleving van een van de clausules van dit contract zullen de Algemene Voorwaarden van Frama
van toepassing zijn.
22.

Kosten zijn ten laste van Frama

1. eenvoudige formule
- de onderhoudswerken 1 maal per jaar en dit gedurende de normale werkuren van Frama; en
- de vervoersonkosten van personeel en materieel nodig voor het onderhoud.

2. “full omnium ” formule
- de onderhoudswerken, regelingen, nazicht en herstelling op aanvraag of tijdens de herstelling van een defect en dit
gedurende de normale werkuren van Frama;
- het vervangen van onderdelen, defect ten gevolge van de normale werking van de frankeermachine en/of ander product;
en
- de vervoersonkosten van personeel en materieel nodig voor het onderhoud.

Kosten zijn ten laste van de Onderneming :
-

-

iedere prestatie uit te voeren door Frama op vraag van de Onderneming (enkel bij eenvoudige formule);
de normale slijtage tengevolge van het gebruik van de frankeermachine en/of ander product (enkel bij eenvoudige formule
– bij “full omnium” formule is normale slijtage ten laste van Frama, voorzover het slijtage betreft tengevolge van het normale
gebruik van de machine als een goede huisvader);
het vervangen van onderdelen, defect ingevolge uitwendige oorzaken zoals trillingen, buitengewone vochtigheid, foutieve
behandelingen, overmacht, brand, diefstal, stroomverzwakking enz …;
de melding aan Frama van ieder defect, schade of vergissing.

-

iedere prestatie uit te voeren door Frama op aanvraag van de Onderneming buiten de normale werkuren van Frama.
de onkosten voor buiten- en opnieuw indienststelling voor andere oorzaken dan het onderhoud.
de levering van benodigdheden zoals inkt, etiketten, cliché’s, enz…
de prestaties uitgevoerd ten gevolge van een onverantwoorde oproep.

-

Kosten zijn eveneens ten laste van de Onderneming :

23.

24.

De onkosten ten laste van de Onderneming zullen door Frama gefactureerd worden tegen de normaal, in voege zijnde prijzen en
voorwaarden.

De defecten, schade of fouten geven geen recht aan de Onderneming om het contract te schorsen of te verbreken, noch om
schadevergoeding of intresten van welke aard dan ook, te eisen.
Enkel in het geval van de “full omnium”, indien het om een defect gaat welke de terugname van de frankeermachine en/of ander product
voor herstelling in de werkplaats vereist, kan de Onderneming eisen dat Frama tijdelijk een gelijkaardig toestel en/of product verhuurt dat
hem toelaat zijn post intussen verder te frankeren en /of te verwerken.
Het leveren van een vervangingsmachine dient te geschieden mits nakoming van de schikkingen voorgeschreven door DE POST.
Alle interventies aan de frankeermachine zijn uitsluitend uit te voeren door Frama volgens de reglementering van DE POST;

a) DE POST kan de reglementering in voege, betreffende de eigenschappen en het gebruik van de frankeermachines wijzigen. De
onkosten veroorzaakt door een dergelijke wijziging zijn niet gedekt door dit contract;
b) Ingeval de machine afgestaan wordt, moet zij buitendienstgesteld worden. Niemand mag ze verder gebruiken noch opnieuw gebruiken
zonder toestemming van DE POST;
c) Frama, aan wie de levering van de geïnstalleerde frankeermachine toegelaten is, moet eveneens belast worden met elke uitbreiding of
wijziging van deze;
d) Mocht DE POST de niet-naleving van het onderhoud, voorzien in het contract, vaststellen, kan zij, in het kader van de verplichtingen
erin vermeld, de nodige werken door Frama doen uitvoeren;
e) Het openmaken van de frankeermachine, hetgeen toegang geeft tot de tellers of hetgeen het ontzegelen van de machine vergt, moet
gebeuren in aanwezigheid van een gevolmachtigde van DE POST;
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f)

Alle tussenkomsten van Frama in het kader van dit contract zullen het voorwerp uitmaken van een werkdocument afgegeven aan
de Onderneming, document dat ten allen tijde aan de gevolmachtigde van DE POST moet kunnen voorgelegd worden;
g) Op elk ogenblik kan DE POST, voor eigen reden, het blokkeren van de frankeermachine eisen en eventueel ook het buitendienststellen.
In dit geval zijn de onkosten veroorzaakt door deze tussenkomsten, evenals voor de eventuele weder-indienststelling, niet in dit
contract begrepen;
h) Het personeel aangewezen door Frama voor het uitvoeren van het contract moet, in het kader van zijn functie, een officieel
toegangsbewijs bezitten, ondertekend door de Directie van DE POST. Dit toegangsbewijs moet voorgelegd worden, indien
gevraagd, zowel aan de Onderneming als aan de gevolmachtigde van DE POST;
i)
Frama kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de door de Onderneming verloren of te recupereren bedragen bij DE POST,
voor gelijk welke reden.
III.

25.
26.

Huurovereenkomst

De Onderneming neemt in huur van Frama, die aanvaardt te leveren één van de producten, zoals vermeld op de Bestelbon.

De huurovereenkomst wordt aangegaan tegen een jaarlijkse huurprijs betaalbaar in periodieke betalingen, zoals beschreven op de
Bestelbon, exclusief BTW, bij ontvangst van de factuur.

De jaarlijkse huurprijs wordt verhoogd met een bedrag van € 60 (zestig euro) per jaar in het geval de Onderneming verkiest geen
automatische domiciliering bij een kredietinstelling aan te gaan. Bij deze en met het ondertekenen van een afzonderlijke
domiciliëringsaanvraag geeft de Onderneming uitdrukkelijk toestemming aan Frama om een domiciliëringsnummer te laten openen bij
een door de Onderneming aangewezen kredietinstelling .

27.

28.

29.

30.

31.

De jaarlijkse huurprijs zal jaarlijkse worden herzien volgens de formule zoals beschreven onder punt 21 hierboven.

De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals vermeld in de Bestelbon. De duur van de huurovereenkomst zal automatisch
worden verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden tenzij één van de partijen minstens 3 (drie) maanden voor de afloop van de
lopende termijn bij aangetekend schrijven de huurovereenkomst opzegt.

De Onderneming verbindt er zich toe de goederen aan Frama in de oorspronkelijke staat terug te geven bij de beëindiging van de
huurovereenkomst. De Onderneming is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurovereenkomst aan de goederen, aan derden of
hun eigendom werd veroorzaakt. De Onderneming verbindt zich ertoe Frama op de hoogte te brengen van elk bewarend of uitvoerend
beslag dat op de goederen wordt gelegd.

De Onderneming heeft het recht ten allen tijde een einde te maken aan de uitvoering van de huurovereenkomst mits betaling van een
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de huurgelden voor de resterende duur van de huur. De niet betaling van een
factuur na een tweede schriftelijke aanmaning door Frama zal worden geacht een beslissing te zijn van de Onderneming om het
huurcontract éénzijdig te verbreken. In geval van de beëindiging van de huur van een product om welke reden ook, zal de Onderneming
de betrokken goederen onmiddellijk ter beschikking stellen van Frama. Voor elke dag vertraging dat de Onderneming weigert Frama in
het bezit te stellen van de goederen, zal hij een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan twee maal de pro-rata huurprijs, ten titel van forfaitaire
schadevergoeding. De kosten van het terughalen van de goederen binnen België zijn ten laste van Frama, tenzij de overeenkomst
voortijdig wordt beëindigd door de fout of de wil van de huurder.

Ter waarborg van zijn verbintenissen onder de huurovereenkomst zal de huurder bij het aangaan van de overeenkomst een bankgarantie
geven of tegen kwijting een som overhandigen voor het bedrag zoals vermeld op de Bestelbon. Tevens is Frama gerechtigd bestellingen
of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verder uitvoering van de huurovereenkomst op te schorten, zolang zulke
zekerheden niet werden gegeven, onverminderd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te
beëindigen. Deze tegen kwijting overhandigde som zal de Onderneming worden terugbetaald binnen de maand na het einde van de
overeenkomst indien hij aan alle verplichtingen onder deze overeenkomst heeft voldaan.
De Onderneming verbindt zich ertoe:
(i)

(ii)

(iii)

32.

Geen afstand te doen van zijn huurrechten, noch deze in onderhuur te geven, geheel of gedeeltelijk, geen enkele
verandering of toevoeging aan te brengen aan de goederen en aan de identifikatie–en eigendomsplaatjes;
Te handelen als een goede huisvader met betrekking tot de goederen en alle onderhouds- en herstellingskosten te dragen
voortvloeiend uit slecht gebruik of gebrek aan gebruik van de producten; en
De naam, het adres van de nieuwe eigenaar aan Frama mede te delen bij verandering van eigenaar van het gebouw waarin
de goederen werden geïnstalleerd of bij verhuis van de goederen. De verhuurder van het gebouw schriftelijk op de hoogte
te stellen van het feit dat deze goederen zijn gehuurd en bijgevolg geen deel uitmaakt van het onderpand van de
verhuurder van het gebouw.

In geval de huurovereenkomst door de Onderneming beëindigd wordt voor de afloop van de duur van de overeenkomst en zonder dat
de voortijdige beëindiging te wijten is aan een ernstige fout van Frama, of indien Frama de huurovereenkomst beëindigd wegens een
ernstige fout van de Onderneming dan zal de Onderneming bij wijze van schadevergoeding 100 % (honderd procent) van de huurprijs
verschuldigd zijn voor de resterende duur van de huur. Het herhaaldelijk niet tijdig betalen van de huurprijs zal een ernstige reden
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33.

34.

uitmaken die de verbreking van de overeenkomst in hoofde van de Onderneming zal rechtvaardigen. In geval van beëindiging van de
overeenkomst, om welke reden ook, zal de Onderneming de goederen onmiddellijk ter beschikking stelen van Frama. Voor elke dag dat
de Onderneming weigert Frama in het bezit te stellen van de goederen, zal hij een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan twee maal de prorata huurprijs, ten titel van forfaitaire schadevergoeding. De kosten van terughaling van de goederen zijn ten laste van Frama, tenzij de
overeenkomst voortijdig beëindigd wordt door de fout van de Onderneming.
Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Frama, is de overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en plichten, noch
geheel noch gedeeltelijk, overdraagbaar van de klant.

Frama is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst, en/of daarin vermelde rechten en/of plichten en/of voortvloeiende vorderingen,
vergoedingen, met inbegrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van betreffende goederen, aan een
derde over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derde desgevallend de overgedragen rechten en/of
plichten en/of vorderingen van Frama ten opzichte van de Onderneming kan uitoefenen en verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van
Frama ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem
desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan worden betekend ..
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2007 voor de na die datum aangegane bestellingen en herroepen alle
voorgaande algemene verkoopsvoorwaarden van Frama.
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