
Algemene voorwaarden

1. Definit ie

Klant:  koper /  huurder /  de klant van andere diensten, afhankel i jk van de 

overeenkomst die gesloten werd tussen BOCARO BVBA en klant.

2. Aanvaarding van de bestel l ingen en toepassing van onze algemene 

voorwaarden

Elke bestel l ing die BOCARO BVBA rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 

overgemaakt,  hetz i j  v ia onze vertegenwoordigers of  agenten, wordt pas 

aanvaard, nadat wi j  ze schr i f te l i jk  of  per emai l  (z ie art ikel  15)  hebben 

bevest igd.

Behoudens ui tdrukkel i jk schr i f te l i jk  beding in het contract vermeld,  

worden de tussen BOCARO BVBA en klant afgesloten overeenkomsten 

geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die bovendien de 

eventuele algemene voorwaarden van de klant verniet igen en vervangen. 

Indien in di t  contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, bl i jven de 

over ige bedingen niettemin gelden.

Ingeval  part i jen overeengekomen zi jn dat een voorschot wordt betaald,  

wordt de bestel l ing pas def in i t ief  nadat de onderneming het voorschot 

heeft  ontvangen.

3. Pri jzen

3.1.  Tenzi j  u i tdrukkel i jk anders vermeld,  z i jn a l le pr i jzen vermeld in ber ich-

ten, zoals catalogi ,  pr i js l i jsten en/of offertes van BOCARO BVBA, 

ui tgedrukt in Euro, en inclusief  BTW.

3.2.  Tenzi j  u i tdrukkel i jk anders wordt vermeld,  komen ten laste van de 

klant de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het 

desbetreffende ber icht,  a lsmede al le over ige heff ingen of belast ingen 

opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

3.3.  Pr i jzen z i jn gebaseerd op de ten t i jde van het s lu i ten van de overeen-

komst voor BOCARO BVBA geldende omstandigheden, zoals onder meer 

valutakoersen, vrachttar ieven en dealerpr i jzen. Indien deze omstandighe-

den na het s lu i ten van de overeenkomst doch voor de af lever ing wi jz igen, 

heeft  BOCARO BVBA het recht de daaruit  voortv loeiende kosten aan de 

klant door te rekenen.

3.4.  Kort ingen worden geacht te lkens eenmal ig te z i jn ver leend. Eerder 

ver leende kort ingen binden BOCARO BVBA op geen enkele wi jze voor een 

latere overeenkomst.

4. Betal ing

4.1.  Klant zal  de hem in rekening gebrachte bedragen, effect ief  in de 

valuta vermeld op de factuur,  binnen de op de desbetreffende factuur 

vermelde termi jn aan BOCARO BVBA betalen. Al le betal ingen zul len op 

een door BOCARO BVBA aan te wi jzen bankrekening worden gedaan. In 

het geval  bi j  af lever ing wordt betaald,  zal  di t  geschieden in contanten of 

door middel  van een gegarandeerde bankcheque.

4.2.  Al le door BOCARO BVBA in rekening gebrachte bedragen moeten 

zonder kort ing of inhouding worden voldaan. De klant is niet  bevoegd tot 

verrekening. De klant heeft  verder niet  het recht om enige betal ingsver-

pl icht ing jegens BOCARO BVBA op te schorten.

4.3.  Indien op enig moment bi j  BOCARO bvba gerede twi j fe l  bestaat 

omtrent de kredietwaardigheid van de klant,  heeft  z i j  het recht,  a lvorens 

(verder)  te presteren, van de klant te eisen dat vooruitbetal ing plaatsvindt 

of  dat de klant een deugdel i jke zekerheid stel t ,  ter  hoogte van de 

bedragen die BOCARO BVBA, al  dan niet  opeisbaar,  op grond van de 

overeenkomst van de klant heeft  of  zal  hebben te vorderen, zulks ter  

beoordel ing van BOCARO BVBA.
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4.4.  Bi j  n iet-t i jd ige betal ing is k lant van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestel l ing een schadevergoeding verschuldigd, 

convent ioneel  en onverminderd vastgesteld op 15% van het 

verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 125 euro;  

BOCARO BVBA behoudt ten al len t i jde het recht op integrale vergoe-

ding voor de schade geleden door laatt i jd ige betal ing.  4.5.  Bi j  

n iet-t i jd ige betal ing is de klant van rechtswege en zonder vooraf-

gaande ingebrekestel l ing aan BOCARO BVBA een intrest verschul-

digd van 7% per begonnen maand op het openstaande saldo; 

voormeld percentage van 7% per maand zal  zowel gelden voor de 

moratoire als de gerechtel i jke intrest.

4.6.  Indien BOCARO BVBA facturen via gerechtel i jke weg dient in te 

vorderen, is k lant gehouden al le gerechtskosten te betalen, a lsook 

de kosten en erelonen van haar raadsman voor de gevoerde procedu-

re,  ook indien deze meer zouden bedragen dan de toepassel i jke 

rechtsplegingvergoeding.

4.7.  Indien BOCARO BVBA, nadat k lant in verzuim is,  betal ingsher in-

ner ingen of andere verzoeken tot betal ing aan de klant r icht,  doet di t  

n iet  af  aan eerdere bepal ingen in di t  art ikel .

5. Transport

Elke bi jkomende verplaatsing die nodig is wegens de afwezigheid bi j  

de eerste aanbieding op het aangeduide lever ingsadres,  wordt 

aanvul lend gefactureerd.

6. Aflevering, r isico en eigendomsvoorbehoud

6.1.  BOCARO BVBA behoudt het e igendomsrecht en de geleverde 

goederen tot de klant de pr i js  ervan vol ledig heeft  betaald.  De klant 

draagt het r is ico voor ver l ies,  beschadiging of verniet ig ing van de 

goederen van het ogenbl ik af  waarop de zaken aan het opgegeven 

adres ter  ontvangst worden aangeboden.

6.2.  Klant is gehouden bi j  af lever ing de zaken in ontvangst te nemen. 

Bi j  gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en r is ico van de 

klant opgeslagen. BOCARO BVBA zal  de klant hierbi j  zo spoedig 

mogel i jk op de hoogte stel len van t i jdst ip en plaats van opslag.

7. Verhuur

7.1.  Bi j  een eerste verhuur dient het factuurbedrag mbt het gehuurde 

mater iaal  steeds vooraf te worden betaald.  Dit  kan cash bi j  afhal ing 

of  dmv een bewi js van overschr i jv ing voor te leggen. 7.2.  BOCARO 

BVBA behoudt z ich het recht op elke moment en zonder speciale 

aanleiding een waarborg te vragen voor het te huren mater iaal .  Deze 

dient steeds cash bi j  afhal ing/ lever ing te worden betaald en wordt 

cash teruggegeven op het moment dat het gehuurde mater iaal  in 

goede staat wordt teruggegeven.

7.3.  BOCARO BVBA heeft  steeds toegang tot en controle over de 

verhuurde goederen.

8. Verzuim/ontbinding

8.1.  Indien klant niet  behoorl i jk  of  n iet  t i jd ig voldoet aan enige 

verpl icht ing die voor hem uit  enige overeenkomst mocht voortv loei-

en, is k lant zonder ingebrekestel l ing in verzuim en is BOCARO BVBA 

gerecht igd de ui tvoer ing van die overeenkomst en direct daarmee 

samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betal ing 

voldoende zeker is gesteld en/of die overeenkomst en direct 

daarmee samenhangende overeenkomsten geheel  of  gedeelte l i jk  te 

ontbinden.



In het geval  verpl icht ingen van BOCARO BVBA worden overgedragen 

zal  BOCARO BVBA de klant voor zover mogel i jk hiervan voorafgaand 

op de hoogte brengen en heeft  k lant het recht de overeenkomst te 

ontbinden voor wat betreft  de toekomst vanaf de datum waarop de 

overdracht zal  geschieden. BOCARO BVBA is in dat geval  n iet  tot  

enige schadevergoeding ter zake gehouden.

14.2.  Klant is niet  gerecht igd z i jn rechten en/of verpl icht ingen uit  een 

overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de vooraf-

gaande schr i f te l i jke toestemming van BOCARO BVBA.

15. Intel lectuele eigendomsrechten

15.1.  Het auteursrecht a lsmede al le over ige rechten van intel lectuele 

eigendom op al le apparatuur,  software,  suppl ies,  documentat ie of  

andere mater ia len (zoals:  analyses, funct ionele ontwerpen, rappor-

ten, offertes etc. )  d ie door BOCARO BVBA de klant op welke wi jze 

dan ook ter beschikking worden gesteld,  berusten ui ts lu i tend bi j  

BOCARO BVBA of diens toeleveranciers,  en de klant verkr i jgt  

daarvoor de gebruiksrechten die bi j  deze voorwaarden uitdrukkel i jk 

worden toegekend, tenzi j  in een door BOCARO BVBA en klant 

ondertekend schr i f te l i jk  stuk ui tdrukkel i jk anders is overeengeko-

men.

15.2.  De klant is ermee bekend dat de documenten, producten en/of 

andere mater ia len als bedoeld in l id 1 van dit  art ikel  vertrouwel i jke 

informatie en bedr i j fsgeheimen van BOCARO BVBA of diens toeleve-

ranciers kunnen bevatten en klant verbindt z ich alsdan deze produc-

ten en/of andere mater ia len geheim te houden en niet  aan enige 

derde bekend te maken of in gebruik te geven.

16. Gebruik van referenties

BOCARO BVBA behoudt het recht e lke ui tgevoerde product ie en 

opgeleverde eindmontage als referent ie te gebruiken op haar website 

en bi j  het verwerven van nieuwe klanten, tenzi j  u i tdrukkel i jk in 

wederzi jds over leg en schr i f te l i jk  is  overeengekomen hiervan af  te 

wi jken.

17. Muziek- en auteursrechten

De klant is verantwoordel i jk wat betreft  de aansprakel i jkheid van 

eventuele auteurs- of  u i tvoer ingsrechten voor muziek en beelden die 

gebruikt  werden t i jdens de opgenomen product ie of  die t i jdens 

post-product ie,  op specif ieke vraag of goedkeur ing van de klant,  

werden toegevoegd aan de eindmontage.

BOCARO BVBA kan onder geen enkele s i tuat ie aansprakel i jk worden 

gesteld door het gebruik hiervan in product ies.  De klant verklaart  

u i tdrukkel i jk dat hi j  zel f  verantwoordel i jk is voor het aangeven 

hiervan bi j  de betreffende producenten en bevoegde instant ies,  

zodat geen auteursrechten geschonden worden bi j  de dupl icat ie of  

publ icat ie van het opgeleverde eindproduct.

Voor meer in l icht ingen aangaande auteursrechten kan contact 

opgenomen worden met SABAM op het nummer 02/286 82 91.

18. Toepasseli jk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschi l  dat voortv loeit  u i t  

een overeenkomst tussen BOCARO BVBA en klant.

19. Bevoegde rechtbank

Geschi l len die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeen-

komst val len onder de ui ts lu i tende bevoegdheid van de rechtbanken 

van het gerechtel i jk  arrondissement Antwerpen en van het vredege-

recht van het eerste kanton van Antwerpen.

20. Aanvaarding algemene voorwaarden

Door het aanvaarden van de offerte verklaart  de klant z ich ui tdrukke-

l i jk  akkoord met de algemene voorwaarden zoals weergegeven in 

bovenstaand document.

Afwi jkende bedingen dienen ongeacht het factuurbedrag schr i f te l i jk  

te worden vastgesteld.

8.2.  Ingeval  van (aanvraag van) (voor lopige)  surseance van betal ing,  

(aanvraag van) fa i l l issement,  st i l legging of ontbinding van het bedr i j f  

van de klant,  zul len al le overeenkomsten met k lant van rechtswege 

zi jn ontbonden, tenzi j  BOCARO BVBA klant binnen redel i jke t i jd 

mededeelt  nakoming van (een deel  van)  de betreffende overeen-

komst(en)  te ver langen. In dat laatste geval  is  BOCARO BVBA 

gerecht igd de ui tvoer ing van de overeenkomst op te schorten tot dat 

nakoming door k lant voldoende zeker is gesteld.

8.3.  Ingeval  z ich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 6.2 z i jn 

respect ievel i jk  a l le vorder ingen van BOCARO BVBA op de klant ui t  

hoofde van de betreffende overeenkomst(en)  onmiddel l i jk  en in het 

geheel  opeisbaar en is BOCARO BVBA gerecht igd de afgeleverde 

producten terug te nemen. In verband daarmee zul len BOCARO BVBA 

en haar gemacht igde(n)  gerecht igd z i jn om de terreinen en gebouwen 

van klant te betreden teneinde de producten in bezit  te nemen. Klant 

is verpl icht de nodige maatregelen te nemen teneinde BOCARO 

BVBA in staat te stel len haar rechten te effectueren. Al le kosten van 

terughal ing z i jn voor de klant.
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9. Aansprakeli jkheid

Ti jdens de huurtermi jn en zolang klant de gehuurde goederen niet  in 

degel i jke staat heeft  teruggegeven is de klant aansprakel i jk voor de 

gehuurde mater ia len.  Hi j  draagt de verantwoordel i jkheid voor al le 

r is ico's (zoals:  brand, diefstal ,  beschadiging, ongeval ,  

overmacht, . . . ) .  De daaruit  voortv loeiende minwaarde of schade van 

de instal lat ies z i jn ten laste van de klant.

10. Overmacht

Geval len van overmacht,  oorzaken die bi j  onze leveranciers,  vervoer-

ders of  bi j  poster i jen l iggen, en gel i jk  welke onvoorziene omstandig-

heid die de normale ui tvoer ing van de overeenkomst onmogel i jk 

maakt,  schorten de ui tvoer ing van onze verbintenissen op, zonder 

dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

11. Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen 

niet  aanvaard worden wanneer z i j  n iet  schr i f te l i jk  en aangetekend 

toekomen binnen de 8 dagen na lever ing.

12. Annuleringen

BOCARO BVBA en de klant komen uitdrukkel i jk overeen dat indien 

klant de bestel l ing annuleert ,  h i j  25% van de pr i js  is  verschuldigd als 

forfa i ta i re en convent ionele schadevergoeding.

Bi j  annulat ie gedurende, of  na,  de laatste 24 uur voor aanvang van de 

huurper iode of opdracht zal  het vol ledige, goedgekeurde offertebe-

drag worden aangerekend als vergoeding voor misgelopen opbrengs-

ten en eventueel  gemaakte kosten.

Indien BOCARO BVBA door annuler ing van een bestel l ing door de 

klant meer schade l i jdt  dan het percentage voorzien in het eerste l id,  

is  z i j  ten al len t i jde gerecht igd vergoeding voor al le werkel i jk  geleden 

schade te vorderen.

13. Hoofdel i jkheid

Indien verschi l lende klanten samen een overeenkomst aangaan met 

BOCARO BVBA, verbinden zi j  z ich hoofdel i jk en ondeelbaar 

tegenover BOCARO BVBA.

De lever ing kan geldig gebeuren bi j  om het even welke van deze 

klanten.

Door de ondertekening van de offerte- of  bestelbon verbindt e lke 

ondertekenaar z ich hoofdel i jk en ondeelbaar,  ongeacht z i jn 

hoedanigheid tot  de ui tvoer ing van de overeenkomst.

14. Overdracht van rechten en verpl ichtingen

14.1.  Het is BOCARO BVBA toegestaan de in enige overeenkomst 

met k lanten omschreven rechten en verpl icht ingen aan derden over 

te dragen. 
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