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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ENERSYS BVBA (“EnerSys”)
1. TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1.1.
Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle
bestellingen door u (de “Klant”) waarbij EnerSys als verkoper of leverancier van goederen en/of diensten optreedt.
1.2.
De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk niet van toepassing geacht op de verkoop of levering
door EnerSys. Deze algemene voorwaarden vernietigen derhalve alle gedrukte bepalingen, briefwisselingen, facturen en
zakenpapieren afkomstig van de Klant.
1.3.
Schriftelijke of mondelinge voorstellen of uitingen van EnerSys, haar agenten of vertegenwoordigers, verbinden
EnerSys alleen als deze door EnerSys schriftelijk worden bevestigd op de orderbevestiging. De overeenkomst komt pas
tot stand na ontvangst door de Klant van deze orderbevestiging.
1.4.
EnerSys is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de Klant af te breken, zonder opgave van redenen en
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. TRANSPORT, LEVERING, KLACHTEN
2.1.
Levering van de goederen geschiedt Ex Works (Incoterms® 2018).
2.2.
De Klant zal zijn klachten omtrent het vervoer van de goederen rechtstreeks richten tot de transporteur.
2.3.
De opgegeven leveringstermijn is slechts een aanwijzing en geen vervaltermijn. De leveringstermijn begint te
lopen nadat (i) EnerSys de orderbevestiging aan de Klant heeft overgemaakt, (ii) EnerSys in het bezit is van alle nodige
inlichtingen ter uitvoering van de bestelling, en (iii) EnerSys betaling heeft ontvangen voor zover gehele of gedeeltelijke
voorafbetaling werd overeengekomen. Zelfs bij niet-naleving van de leveringstermijn dient het voorschot van de bestelling
betaald te worden op de voorziene datum.
2.4.
Leveringstermijnen vervallen in geval van overmacht, staking of lock-out bij EnerSys, haar leveranciers of
onderaannemers. Voorts heft elke verandering aangaande de bestelling de levertijd op totdat EnerSys een nieuwe
orderbevestiging heeft overgemaakt.
2.5.
Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te beëindigen,
schadevergoeding of interest te vorderen.
2.6.
Het recht op schadevergoeding bij laattijdige levering moet uitdrukkelijk bedongen zijn in de overeenkomst. Deze
schadevergoeding zal alleen van toepassing zijn indien de vertraging te wijten is aan EnerSys en EnerSys na schriftelijke
ingebrekestelling nalaat de levering te volbrengen binnen een haar daartoe gestelde redelijke termijn. Het totale bedrag
van de schadevergoeding zal niet hoger liggen dan vijf procent (5%) van het bedrag van de op het moment van
ingebrekestelling nog te leveren goederen.
2.7.
Bij vertraging van de levering te wijten aan de Klant of indien de Klant de goederen niet in ontvangst neemt,
heeft EnerSys het recht om de goederen voor rekening en risico van de Klant waar dan ook op te slaan en te verzekeren.
In voornoemde situaties veranderen de betalingsvoorwaarden en de garantie, inclusief aanvangsdatum ervan, niet.
2.8.
EnerSys is gerechtigd om leveringen in gedeelten uit te voeren en afzonderlijk te factureren.
3. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
3.1.
Het risico op verlies of voor schade aan de goederen zal overgaan op de Klant in overeenstemming met Ex Works
(Incoterms® 2018).
3.2.
EnerSys behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de Klant geleverde goederen voor zolang al haar
opeisbare vorderingen jegens de Klant en de kosten van invordering en overige kosten en schade die daarmee verband
houden, niet volledig zijn voldaan.
3.3.
Zolang op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze zaken niet verpanden of
bezwaren. Vervreemding aan derden in het kader van haar normale bedrijfsvoering is slechts toegestaan als lasthebber
van EnerSys op eigen naam van de Klant, maar voor rekening van EnerSys.
3.4.
De Klant is gehouden om de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tegen diefstal, schade of verlies
adequaat en voor eigen rekening te verzekeren.
3.5.
Nadat EnerSys haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, heeft zij het recht om de geleverde goederen die
aan haar toebehoren terug te (doen) halen. De Klant machtigt EnerSys onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of
ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende goederen zich bevinden. De kosten in verband met terugneming van de
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goederen komen voor rekening van de Klant.

4. GARANTIE
4.1.
Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden gestelde beperkingen, garandeert EnerSys dat de
door haar geleverde goederen vrij zijn van gebreken in het materiaal of in het vakmanschap. Voor wat de diensten
betreft, garandeert EnerSys alleen dat de diensten uitgeoefend zullen worden in overeenstemming met de algemeen
aanvaarde marktpraktijken en met de nodige zorg en vaardigheid die gewoonlijk wordt uitgeoefend en die gebruikelijk
is in sector waartoe de diensten behoren.
4.2.
De garantie dat de goederen geleverd door EnerSys geen materiaal- of fabricagefouten bevatten, eindigt twaalf
(12) maanden na levering van de goederen. De garantie voor wat betreft de door EnerSys verrichte diensten eindigt zes
(6) maanden na uitvoering van de diensten. EnerSys sluit alle andere uitdrukkelijke en impliciete garanties en
waarborgen uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige garantie inzake design, verhandelbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel.
4.3.
EnerSys is ingevolge de garantie van artikel 4.2 slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan de Klant bewijst dat
zij binnen de garantieperiode zijn ontstaan.
4.4.
De Klant zal de goederen onmiddellijk bij levering inspecteren op gebreken. Elk protest inzake mogelijke gebreken
dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden. Protest van uitwendig waarneembare gebreken dient uiterlijk binnen
acht (8) kalenderdagen na levering van de goederen door de Klant te geschieden en in geval van niet-uitwendig
waarneembare gebreken met bekwame spoed en uiterlijk voor het eind van de garantietermijn. Alle aanspraken door de
Klant ten opzichte van EnerSys vervallen bij overschrijding van de opgegeven garantietermijn. Het protest dient te
gebeuren per aangetekend schrijven met een duidelijke omschrijving van het gebrek, onder opgave van de factuur. Indien
de Klant gebruikmaakt van de goederen waarover de Klant protest heeft geuit, gebeurt dit op eigen risico.
4.5.
EnerSys is slechts gehouden om het ontbrekende gedeelte te leveren, de gebrekkige goederen te vervangen of te
herstellen, of de prijs aan de Klant terug te betalen tegen retournering van de gebrekkige goederen, zulks naar keuze van
EnerSys.
4.6.
Voor goederen afkomstig van derde leveranciers gelden tussen EnerSys en de Klant de garantiebepalingen van
deze derde leveranciers jegens EnerSys.
4.7.
De garantie bevat de werkuren van de herstelling of vervanging, maar niet het geheel van verpakkings- en
verzendkosten. De geleverde goederen kunnen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming
van EnerSys onder de door EnerSys te bepalen voorwaarden. Het risico van de retournering berust bij de Klant. De kosten
voor de vaststelling van een defect of garantie komen voor rekening van de Klant indien blijkt dat het defect niet onder de
garantie valt.
4.8.
De garantie wordt alleen toegestaan bij een correcte installatie, een correct gebruik en een normaal onderhoud
van de goederen door de Klant. De garantie geldt niet voor vervangingen en herstellingen voortvloeiend uit normale
slijtage, beschadigingen of ongelukken door verwaarlozing, foutief toezicht of onderhoud, gebrekkig gebruik van de
goederen, tussenkomst van de Klant of van een derde zonder dat EnerSys hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend, of indien de Klant de goederen niet in overeenstemming met de volgende of andere aan de Klant verstrekte
richtlijnen gebruikt:
I.
De batterij niet meer dan 300 maal per jaar ontladen;
II.
De batterij niet demonteren of zelf herstellen zonder schriftelijke toestemming van EnerSys;
III.
Maandelijks een controle-uittreksel opsturen naar de onderhoudsdienst van EnerSys;
IV.
Een batterijonderzoek door EnerSys toelaten op elk redelijk ogenblik, waarbij de Klant toegang verleent
tot de ruimte waar de batterij staat en de nodige elektriciteit voorziet, zonder hiervoor enige kosten aan te
rekenen aan EnerSys.
4.9.
De herstelling, verandering of vervanging van de gebrekkige goederen heeft geen verlenging van de garantie tot
gevolg.
5. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
5.1.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen deze vermeld op de prijslijst geldend op het moment van
bestelling. De prijzen zijn op basis van levering Ex Works (Incoterms® 2018) en exclusief BTW. EnerSys is gerechtigd om
verpakkingskosten apart aan de Klant in rekening te brengen.
5.2.

EnerSys behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen bij een vertraging te wijten aan de Klant of
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veroorzaakt door overmacht, staking of lock-out bij EnerSys, haar leveranciers of onderaannemers. EnerSys is voorts
gerechtigd om wijzigingen in kostprijsfactoren die zich binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst
voordoen, hetzij aan de Klant door te rekenen, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk, ontbonden te verklaren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. In het geval
van een verhoging van de prijs zal de Klant het recht hebben, om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de
aankondiging van deze prijsverhoging door EnerSys, af te zien van de overeenkomst.
5.3.
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door de Klant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum plaats te
vinden, zonder verrekening, korting of opschorting.
5.4.
Ingeval van een overschrijding van de betalingstermijn, wordt de factuur automatisch vermeerderd met een
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR
38,00. Over het aldus vermeerderde bedrag is de Klant tot aan het tijdstip van de algehele voldoening 12 procent (12%)
interest per jaar verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden als gevolg van niet-tijdige betaling direct opeisbaar
en alle gevolgen van niet-nakoming treden direct in. EnerSys is gerechtigd de overeenkomst bij niet-tijdige betaling
onmiddellijk buitengerechtelijk te ontbinden. Een en ander geldt onverminderd de overige rechten van EnerSys en zonder
dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
5.5.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die EnerSys redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet of
niet-tijdige betaling door de Klant, komen voor rekening van de Klant.
5.6.
Indien er naar het oordeel van EnerSys gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Klant haar
betalingsverplichtingen jegens EnerSys niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Klant verplicht om op eerste
verzoek van EnerSys, terstond genoegzame, in de door EnerSys gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige
nakoming van haar betalingsverplichtingen of de gestelde zekerheid te vervangen of aan te vullen. Indien de gevraagde
vooruitbetaling uitblijft en/of de gevraagde zekerheid niet wordt gegeven, dan heeft EnerSys het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de overige rechten van EnerSys, waaronder het recht op
volledige schadevergoeding, en zonder dat EnerSys zelf tot enige schadevergoeding gehouden is.
6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1.
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van EnerSys, is de aansprakelijkheid van EnerSys uitdrukkelijk
beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag dat door de Klant werd betaald voor de goederen waardoor
schade werd veroorzaakt. Verdergaande aanspraken, ongeacht uit welken hoofde of van welke strekking dan ook,
waaronder begrepen enige vergoeding voor gevolgschade, gederfde winst en omzet, zijn uitgesloten.
6.2.
Iedere vordering van de Klant jegens EnerSys vervalt na verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van
de vordering.
7. BEEINDIGING EN OVERMACHT
7.1.
Indien de Klant niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet conform de overeenkomst, of ingeval van diens
faillissement, bij niet tijdige betaling of liquidatie van (een belangrijk deel van) diens bedrijf, is EnerSys, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en niettegenstaande eventuele overige rechten van EnerSys, gerechtigd, middels
aangetekend schrijven en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan
wel haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten
7.2.
Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is ten gevolge van
één of meer onvoorzienbare omstandigheden die ontoerekenbaar en buiten de wil van de partijen zijn (overmacht), heeft
de andere partij het recht de overeenkomst(en) met deze partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke
tussenkomst, en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de
overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor
de andere partij, met dien verstande dat de overeenkomst door de andere partij in ieder geval kan worden ontbonden,
indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden onmogelijk is.

8. GEHOUMHOUDING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
8.1.

De Klant dient ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van EnerSys niet met derden
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worden gedeeld dan wel openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EnerSys. De
Klant staat ervoor in dat zijn werknemers zijn gebonden aan een dergelijke contractuele verplichting. Deze verplichting
tot geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd na beëindiging van de contractuele relatie.
8.2
"Persoonsgegevens": betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name
aan de hand van een identificatienummer of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke,
fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De Klant zal: (a) Persoonsgegevens van alle
personeelsleden en toekomstige personeelsleden van EnerSys behandelen als vertrouwelijke informatie van EnerSys;
(b) passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om Persoonsgegevens te beschermen; (c)
zelf gebruik maken van, en werknemers en derden toestaan om Persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de
instructies van EnerSys alleen voor doeleinden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van verplichtingen
onder de bestelling en deze Voorwaarden (d) zich onthouden van de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de
Europese Unie, tenzij EnerSys zijn voorafgaandelijke toestemming heeft gegeven voor de doorgifte en de Klant heeft
voldaan aan enige verdere vereisten die redelijkerwijs door EnerSys zijn opgelegd; (e) EnerSys vrijwaren tegen alle
verliezen, kosten, uitgaven, schade, aansprakelijkheden, eisen, vorderingen, acties of procedures die EnerSys zou
kunnen lijden of oplopen als gevolg van een schending van deze clausule; en (f) EnerSys onmiddellijk op de hoogte
brengen van: elk wettelijk bindend verzoek om openbaarmaking van Persoonsgegevens door een
wetshandhavingsautoriteit (tenzij dit niet is toegestaan op grond van toepasselijke wetten); elke onopzettelijke of
ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens; en alle verzoeken van personen op wie de Persoonsgegevens
betrekking hebben, zonder op dat verzoek te reageren, tenzij EnerSys hiervoor reeds zijn toestemming heeft gegeven.
8.3
De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat EnerSys, haar werknemers, onderaannemers en/of agenten
Persoonsgegevens met betrekking tot de uitvoering van verplichtingen onder de bestelling en deze Voorwaarden mogen
verwerken en gebruiken in de interne systemen van EnerSys en deze gegevens doorgeven aan bedrijven die met
EnerSys zijn verbonden. De Klant garandeert en verklaart dat hij heeft voldaan aan de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de lokale gegevensbeschermingswetgeving m.b.t. het verkrijgen en doorgeven
van relevante Persoonsgegevens aan EnerSys. EnerSys houdt een bericht bij waarin wordt uitgelegd hoe zij
Persoonsgegevens zal verwerken op https://www.enersys.com/emea/crm. De Klant verbindt zich ertoe dit bericht over
te maken aan personen wiens Persoonsgegevens verwerkt worden binnen het kader van de uitvoering van de geplaatste
bestelling.
9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
9.1.
Op alle rechtsverhoudingen tussen EnerSys en de Klant is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag.
9.2.
De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen
voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden).
10. OVERIGE BEPALINGEN
10.1. Indien en voor zover enige in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling ongeldig of nietig wordt
verklaard, tast deze ongeldigheid of nietigheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze algemene voorwaarden
voor het overige in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen, die de bedoelingen
van partijen en het door hen beoogde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, in.

