
Artikel 1 -TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
Het feit van te bestellen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in door de al dan niet professionele 
koper van deze algemene verkoopvoorwaarden met uitsluiting van gelijk welk ander document zoals folders, catalogi 
die uitgegeven worden door FLUIDRA BELGIQUE BVBA, die slechts een indicatieve waarde hebben. Er kan geen enkele 
bijzondere voorwaarde voorrang hebben op deze algemene verkoopvoorwaarden, behalve bij formele en schriftelijke 
aanvaarding van FLUIDRA BELGIQUE BVBA. Eike tegengestelde voorwaarde die door de koper gesteld zal worden, zal dus 
niet tegenstelbaar zijn aan FLUIDRA BELGIQUE BVBA ongeacht het ogenblik waarop het aan haarter kennis gebrachtwordt, 
tenzij deze uitdrukkelijkaanvaard werd. 

Artikel 2 -BESTELLING 
De bestellingen zullen slechts definitief zijn na schriftelijke aanvaarding van onze diensten. 

Artikel 3 -LEVERING - TERMIJNEN 
Er wordt een leveringsdatum overeengekomen tussen de klant en onze vennootschap. De leveringstermijn wordt ter 
informatie aangegeven. De levering zal gebeuren volgens de termijn die op de bestelbon staat zonder de 60 dagen 
volgend op de aanvaardingsdatum van de bestelling door FLUIDRA BELGIQUE BVBA te mogen overschrijden. Een eventuele 
vertraging geeft de koper nie! het recht de verkoop te annuleren, noch de goederen te weigeren en heeft geen inhouding, 
compensatie, boete of schadevergoeding toi gevolg. Deze clausule is nie! van toepassing op een koper die uit nie! 
professionele doeleinden handelt. 

Artikel 4 -CHEMISCHE PRODUCTEN 
Alle verkoop van chemische producten is onderhevig aan de regelgeving betreffende opslag en transport van gevaarlijke 
goederen. FLUIDRA BELGIQUE BVBA is daarom niet verantwoordelijk voor opslag of transport van deze goederen en legt 
deze verantwoordelijkheid bij transportbedrijven die de regelgeving kennen. Alle bestellingen waarvan de hoeveelheid 
niet conform aan de verpakkingsregels, per pakket of palet, kan niet geaccepteerd worden door FLUIDRA BELGIQUE BVBA. 
De ADR-toelage van 10 €uro is van toepassing op aile niet Franco bestellingen (minder dan 500,00 €uro ex. Btw). FLUIDRA 
BELGIQUE BVBA is verplicht om levering te weigeren aan een klant die niet over de juiste transportmiddelen beschikt 
bij afhalen in het agentschap. Hiervoor zal FLUIDRA BELGIQUE BVBA nieuwe klanten controleren en tevens willekeurige 
controles uitvoeren om er zeker van te zijn dat de ADR-regelgeving gerespecteerd wordt FLUIDRA BELGIUM BVBA doet 
afstand van aile garanties, expliciet of impliciet, met betrekking toi chemische producten, zonder beperking, met 
betrekking toi gebreken, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of de resultaten van het gebruik van 
chemicaliën. Ook uitgesloten zijn gebreken of verslechtering veroorzaakt door de ontoereikendheid van de chemicaliën 
met betrekking toi de behoeften van de klant en de eindgebruiker, normale slijtage, nalatigheid, onjuiste installatie of 
gebruik niet in overeenstemming met de ontoereikend onderhoud en/of behandeling van ongevallen, slechte opslag. De 
klant draagt alle risico's van welke aard dan ook met betrekking toi het gebruik van producten die zijn gekocht bij FLUIDRA 
BELGIQUE BVBA, alleen of in combinatie met andere producten, artikelen of enig ander proces. 

Artikel 5 -LEVERING -FRANCO -RISICO'S 
Alle bestellingen die in één keer geleverd worden kunnen Franco van verzending en verpakking zijn voor België ais de 
bestelling van een bedrag (na kortingen) meer dan 500 € ex btw bedraagt. Erwordt geen Franco toegepast op omvangrijke 
en/of zware stukken zoals (enuntiatieve lijst) Spa's, zandzakken, zout, glas, grind, diatomeeën, antraciet, zeoliet, liner, 
gewapend membraan, overdekkingen, afdekkingen, verpakkingen chemische producten groter of gelijk aan 20 liter, filters 
met een diameter groter dan 1 m, technische lokalen, warmtepompen groter dan 26 kW enz. ln hetzelfde geval zal geen 
Franco toegepast worden op leveringen bij een particulier. Wordt toegepast, buiten de tariefkosten die van toepassing zijn, 
een forfaitair bedrag van 10 € voor de bereiding, verpakking en levering op een ander adres. Eike bestelling van minder 
dan S00 € ex btw zal verhoogd worden met beheerskosten van 2.00 € ex btw en met verzendingskosten voor een forfaitair 
bedrag volgens de leveringsplaats en het gewicht van de verzonden artikelen: prijstabel beschikbaar in de geldende 
FLUIDRA-catalogus. Bestellingen van inbouwdelen genieten een Franco vanaf 150,00 € ex btw en worden apart besteld. 
Hetforfait voor een enkel pak on der rembours bedraagt 42,00 € ex btw. De overdracht van de risico's op de producten heeft 
plaats vanaf de verzending uit de opslagplaatsen van de verkoper. De producten reizen in aile gevallen op risico van de 
bestemmeling die bij beschadiging of ontbrekende zaken elke noodzakelijke vaststelling moet doen en zijn voorbehoud 
moet bevestigen via een buitengerechtelijke akte of per aangetekende brie/ met ontvangstbewijs bij de vervoerder binnen 
de drie dagen die volgen op de ontvangst van de goederen. 

Artikel 6 -ONTVANGST 
Zonder afbreuk te doen aan de te nemen maatregelen tegenover de vervoerder, moeten de klachten over zichtbare 
gebreken of over de niet-overeenstemming van het geleverde product met het bestelde product of met de vrachtbrief 
schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen de week na de aankomst van de producten via aangetekende brie! met 
ontvangstbewijs. De koper moet elke verantwoording leveren over de werkelijkheid van de vastgestelde gebreken of 
onregelmatigheden. Hij zal de verkoper elke gelegenheid geven om over te gaan toi de vaststelling van deze gebreken 
om in voorkomend geval eraan te verhelpen. Hij zal daartoe nie! zelf tussenkomen of geen derde doen tussenkomen. De 
goederen die lichte wijzigingen zouden hebben ondergaan in hun constructie ofin de samenstellingvan hun grondstoffen, 
kleuren of buitenaspect, zullen in geen geval om deze redenen geweigerd mogen worden. Voor aile producten die 
"verpakt"verkocht worden, gelden het gewicht en de afmetingen bij vertrek ais geleverde hoeveelheden. ln geval van 
niet nakoming van haar verbintenissen, kan FLUIDRA BELGIQUE BVBA van haar verantwoordelijkheid ontslagen worden 
doorte bewijzen dat de niet uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, met name aan een externe, onvoorziene, 
onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het BurgerlijkWetboek. 

Artikel 7 -TERUGZENDING VAN NIEUW MATERIAAL 
Een klant die nieuw materiaal M.U.V. BIJ BESTELLING VERVAARDIGD MATERIAAL wil terugzenden naar FLUIDRA BELGIQUE 
BVBA dient de klantenservice hiervan binnen 8 (acht) dagen na ontvangst op de hoogte te stellen en zodoende 
toestemming te verkrijgen voor de retourzending alsmede een dossiernummer. Wij zijn niet verplicht om materiaal terug 
te nemen indien het motief van retourzending buiten onze verantwoordelijkheid liggen. 
Hel materiaal dient port betaald teruggezonden teworden naar Courcelles (6780), Rue de la Glacerie 122, in perfecte staat 
en in zijn oorspronkelijke verpakking uiterlijk 15 (vijftien) dagen na akkoord van FLUIDRA BELGIQUE BVBA. Alle eventuele 
kosten voor reparatie van het materiaal zijn ten laste van de klant. Binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst 
van het materiaal, zal een activa worden toegekend, na aftrekvan beheerskosten ad 78 € en een minimale aftrekvan 10% 
die verhoogd kan worden naar gelang de staat van de goederen. 

Artikel 8 -GARANTIE 
Alle producten van FLUIDRA BELGIQUE BVBA worden geleverd met de veiligheidsfiches en/of technische fiches. De koper 
verbindt zich ertoe kennis te nemen van deze inlichtingen en deze aan de tussenpersoon of aan de Eindgebruiker door te 
geven. Tenzij er een bijzondere specificatie is, zijn de producten contractueel gewaarborgd door de Verkoper tegen elke 
materiaal- of productiefout gedurende een jaar vanaf de leveringsdatum of de datum van inbezitneming. De garantie 
bon die bij de levering gevoegd is, dient door de eindgebruiker bewaard te worden om het recht op waarborg te doen 
gelden. ln geval bezwaarwordt aangetekend, dient de eindgebruiker FLUIDRA BELGIQUE BVBA te informeren. Hel bedrijf 
FLUIDRA BELGIQUE BVBA behandelt enkel de bezwaarschriften aangetekend door zijn directe professionele klanten. De 
garantie van een defect artikel kan toegepast worden na controle van het defect in de lokalen van het bedrijf of door 
een gemandateerd tussenpersoon. lngrijpen volgens de waarborg kan de betreffende waarborg niet verlengen. Kosten 
aangaande deponeren, transport vallen niet onder de garantievoorwaarden. Schade tijdens het transport kan niet 
in acht worden genomen door de garanlievoorwaarden, de klant dient bij ontvangst de reserves aan te tekenen of het 
beschadigde pakket te weigeren. ln de hoop zijn diensten te verbeteren, nodigt FLUIDRA BELGIQUE BVBA zijn klanten uit 
om aile eventuele problemen die bij het transport zijn voorgevallen, door te geven. De waarborg is enkel van toepassing 
op de voorzieningen van het bedrijf en betreft de reparatie door onze diensten van aile fabricage- en materiaalfouten. 
Hel bedrijf FLUIDRA BELGIQUE BVBA behoudt zich het recht voor te besluiten om een defect product te repareren of te 
ruilen. Geen enkele waarborg kan toegepast worden in geval van slecht of nalatig gebruik, gebrek aan onderhoud door 
de verkoper of elke andere eindgebruiker. Gebreken of beschadigingen van producten na een voormalig ongeluk, een 
slechte opslag en/of bewaren bij de koper of doorverkoper, kan niet gewaarborgd worden door FLUIDRA BELGIQUE BVBA. 
De garantie is niet van toepassing in geval van storingen en/of beschadigingen die verband houden met een factor die 
extern is aan FLUIDRA BELGIQUE BVBA, zoals bijvoorbeeld een slechte stroomvoorziening, slechte verbindingen, een 
slechte internet en/ofWIFl-verbinding, een ongeschikte router of internetbox. 
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Deze garantie is ook uitgesloten in geval van een defect ais gevolg van reparatie of tussenkomst van een derde op de 
producten, in geval de koper zijn behoeften slecht beoordeeld heeft, in geval van wijzigingen aan de Producten. latere 
wijzigingen die door de klant aangebracht zijn, zoals verbetering of aanpassing die deel uitmaakt van de technologische 
vooruitgang van de producten, kunnen geen aanleiding geven toi de uitvoering van de garantie. Indien tussenkomst van 
een technische dienst, goedgekeurd door FLUIDRA BELGIQUE BVBA, moet de apparatuur toegankelijk zijn. Eike garantie is 
uitgesloten in geval van misbruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de koper of een derde-verkrijger. 
Defecten of beschadigingen van de producten ais gevolg van een extern ongeval, abnormale opslagomstandigheden en/ 
of bewaring bij de koper of derde-verkrijger, kunnen geen aanspraak maken op de garantie van FLUIDRA BELGIQUE BVBA. 
De waarborg is tevens niet van toepassing in geval van defecten na reparatie of ingrijpen van een derde op de producten, 
in geval van slechte waardering door de koper van de benodigdheden en in geval van wijziging van de producten. De 
voorwaarden van deze contractuele waarborg behouden zich tot het vervangen of repareren van producten die onder 
de garantie vallen en waarbij een defect geconstateerd is. FLUIDRA BELGIQUE BVBA kan in geen geval verantwoordelijk 
worden geacht in geval van schade veroorzaakt door de koper, de eindklant, of voor de gevolgen, van welke aard dan 
ook, die gebreken kunnen veroorzaken. De werkzaamheden omirent montage of installatie van producten blijft onder 
verantwoordelijkheid van de koper, die zich ertoe verbindt de gebruiksaanwijzing die bij de producten geleverd is, 
strikt te respecteren. Bij een foute montage en/of installatie, is de garantie niet van toepassingen daar de montage- en 
insta l latieaanwijzi ngen niet gerespecteerd zijn. De garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden van het bedrijf 
FLUIDRA BELGIQUE BVBA gelden voor aile transacties en bestellingen. Hel geheel is opgesteld conform de geschreven 
plannen en indicatiesaangeleverd onder verantwoordelijkheid van onze klant. De koperzal enkel van de waarborg kunnen 
genieten indien hij FLUIDRA BELGIQUE BVBA per aangetekende brie! met ontvangstbewijs verwittigt binnen een maand 
te rekenen vanaf de ontdekking van het defect of vanaf het moment dat hij het redelijkerwijze had kunnen ontdekken. 
De professional is verplicht de aankoopfactuur te tonen en de factuur van de eindgebruiker met daarop het serienummer 
voor robots, filtratiepompen, warmtepompen, filters en behandelingsapparatuur met garantiecertificaat. Voor wat deze 
waarborg betreft, is de enige verplichling die op FLUIDRA BELGIQUE BVBA rust, de gratis vervanging van het product of 
het onderdeel dat door haar diensten ais defect erkend wordt. Elk product waarvoor er op de waarborg een beroep wordt 
gedaan, moet vooraf aan de Technische dienst van FLUIDRA BELGIQUE BVBA worden voorgelegd, een geschreven akkoord 
is noodzakelijk voor elke vervanging. Eventuele portkosten zijn ten laste van de koper. De portokosten zullen enkel door 
FLUIDRA BELGIQUE BVBA worden vergoed indien het teruggezonden product wordt gerepareerd en de waarborg in acht 
genomen kan worden. FLUIDRA BELGIQUE BVBA kan in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor lichamelijke of 
materiële schade van welke aard dan ook, die het gevolg direct of indirect kunnen zijn van een slecht gebruik van het 
product, gebruik van een defect product of verslechtering door veroudering. Onder professionals kan FLUIDRA BELGIQUE 
BVBA in geen enkel geval verantwoordelijk worden geacht voor het vergoeden van immateriële of indirecte schade zoals: 
inkomstenderving, verlies, commerciële of imago schade. ln alle gevallen is de wettelijke aansprakelijkheid van FLUIDRA 
BELGIQUE BVBA, voor aile oorzaken met uitzondering van lichamelijke schade of ernstige fout, gelimiteerd aan een 
bedrag dat gelijk staat aan het bedrag dat geïnd is voor het verkochte product dat de oorzaak is van het geschil. Waarborg 
automatische overdekkingen met lamellen: Garantie van 3 jaar voor de drijfbaarheid en waterdichtheid van de lamellen. 
Garantie van 3 jaar voor de oprolmechanica. Deze garantie dekt niet: geïsoleerde bruine vlekken of verkleuring van de 
lamellen, de vervorming van doorzichtige lamellen en lamellen met zonnecollectoren. Tevens uitgesloten aile 
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schade veroorzaakt door ha gel of storm en alles watte ma ken heeft met een slecht gebruik van de overdekking. Corrosie en 
beschadiging van het materiaal door gebruikvan zoutelektrolyse of een fysisch elektrosysteem, is ook uitgesloten. Garantie 
van 3 jaar op het elektrische materiaal en 3 jaar op de Roussillon wire water motor modellen (koffer motorverkleiner enz.) 
in zoverre de bekabeling gerealiseerd is volgens onze montageaanwijzingen en de geldende regelgeving. Uitgesloten zijn 
de gevolgen van bliksem, onderwaterlopen van motorverkleiners in regio's met risico op overstroming, slecht gebruik van 
het materiaal en al het beschadigd of geschonden materiaal. Voor aile soorten liners, vallen haken, gaten en scheuren 
evenals verkleuring of aile soorten vlekken niet onder de garantie. Hel gebruik van producten die niet specifiek bestemd 
zijn voor zwembadwaterbehandeling of producten op basis van koper of koperresten of andere producten die niet 
compati bel zijn mijn liners, annuleren de garantie. Waterbehandeling dient conform te zijn aan de geldende regelgeving. 
De compatibiliteit van zwembadwaterbehandeling blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De garantie is geldig 
indien de aanbevelingen van de GIPSOP, de AFNOR NRT 54803 1 en de FNCESEL gerespecteerd worden. Hel afsnijden van 
een liner, de bevestiging van inbouwdelen of het met water vullen van het bassin, bewijzen dat de klant de geplaatste 
liner accepteert. Een linerwaarvan de afmetingen niet conform zijn, dient teruggestuurd te worden aan het atelier. Geen 
enkel protes! kan daarna worden aangetekend over de afmetingen of de kleurvan de liner. De garantie is exclusief kosten 
voor het plaatsen, opnieuw plaatsen, de arbeidskosten, legen, vullen, waterbehandeling, verplaatsen, enz. Voor gewapend 
menbraan 150/100, valt plaatsing onder de verantwoordelijkheid van de plaatser. Garantie is hierop niet van toepassing. 
Garantie veiligheidsafdekkingen en andere afdekkingen met staven: garantie van 3 jaar op het zeil (afdekking). Haken, 
gaten en scheuren vallen niet onder de garantievoorwaarden, verkleuringen of verschillende soorten vlekken evenmin. 
Tevens uitgesloten aile schade veroorzaakt door hagel of storm en alles wat te maken heeft met een slecht gebruik van de 
overdekking. ln geval van sneeuwval, dient de afdekking vrij van sneeuw te blijven, beschadiging door deze zware lastvalt 
niet onder de garantievoorwaarden. De spanningskabels dienen regelmatig gecontroleerd te worden door de gebruiker. 
Garantie van 1 jaar op het oprolmechanisme. Uitgesloten van garantie: corrosie en beschadiging door slecht gebruik of 
schade veroorzaakt door bliksem. 

Artikel 9 -VERPLAATSING VOOR DIAGNOSIS 
ln het kadervan de garantieperiode, kan elke klant een diagnosis ter plaatse aanvragen bij onze technische diensten. 
Na bestudering van het verzoek door onze diensten en indien deze toelaatbaar geacht wordt, kunnen de voorrijkosten 
tegen een vasttarief van maximaal € 300 ex.btw in rekening gebracht worden, ongeacht het reisgebied binnen BELGIË. 
Hel document met de litel «Aanvaarding interventie ter plaatse» wordt vervolgens naar de klant verzonden en moet vôôr 
de interventie afgestempeld en ondertekend met «Goed voor akkoord» worden teruggezonden. Na ontvangst van dit 
document met «Goed voor akkoord», zullen onze technische diensten of bevoegde technici een afspraak ma ken met de 
klant. Na de interventie wordt een diagnostisch rapport verzonden. Ais het resultaat van de analyse door onze technicus 
of onze geautoriseerde technicus een defect aan het licht brengt binnen de reikwijdte van de garantie, zullen de nodige 
stappen ondernomen worden om het bestelde product conform te maken (reparatie, nieuw product of anders) en de 
kosten van de ingreep zijn ten laste van FLUIDRA BELGIUM BVBA. Indien anders, ontvangt de klant een factuur voor het 
forfaitaire bedrag van € 300 ex.btw, die deze zal betalen in overeenstemming met de verplichtingen die zijn aangegaan 
door ondertekening van de"Aanvaarding interventie ter plaatse". 

Artikel 10 -PRIJS/DISCONTOI kortingen 
Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief btw en milieubijdragen die van krach! zijn op het ogenblik van de ontvangst 
van de bestelling bij levering binnen een termijn die één maand niet overschrijdt en gelden voor goederen in standaard 
verpakking. Bij langere termijnen zal de aangeduide prijs deze zijn van de dag van de levering. Onze prijzen kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden volgens de beslissingen genomen door FLUIDRA BELGIQUE BVBA. 
Tussen professionals omvatten de aangegeven prijzen de toegekende kortingen, verminderingen en ristorno's behalve 
andersluidende bepaling op de bestelbon. Om de beheerskosten te dekken, geldt een forfaitair bedrag van 2,00€ per 
factuur, tenzij er bijzondere verkoopvoorwaarden gelden. Er zal geen enkele korting toegestaan worden bij vervroegde 
betaling. Eike klacht over de factuur moet gemeld worden aan FLUIDRA BELGIQUE BVBA via aangetekende brie! met 
ontvangstbewijs ten laatste binnen de veertien dagen na ontvangst ervan, zo niet zal er geen rekening mee gehouden 
worden. Alle informatie weer gegeven in catalogi, brochures, prijslijsten en andere documenten zijn louter en alleen ter 
informatie. 

Artikel 11 -BETALINGSVOORWAARDEN 
Bij de registratie van de bestelling zal de koper een voorschotvan 30% van het globale factuurbedrag moeten storten voor 
elke aankoop van producten waarvan de produclie op bijzondere bestelling gebeurde. 
De voorschotten die geïnd worden door FLUIDRA BELGIQUE BVBA zullen haar eigendom blijven ais schadevergoeding 
indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt. Er kan contante betaling geëist worden tijdens het eerste jaar van uw 
boekjaar, daarna kan er een uitgestelde betalingswijze bestudeerd worden. 
Indien bij een vorige bestelling, de koper zich niet van een van zijn verplichtingen gekweten heeft (betalingsachterstand 
bijvoorbeeld), kan de verkoop geweigerd worden tenzij deze koper bevredigende garanties geeft of contant betaalt. Er 
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zal hem geen enkele karting voor contante of vervroegde betaling toegekend worden. De betalingstermijn bedraagt JO 
dagen vanaf de factuurdatum, behoudens andersluidende contractuele bepalingen. Bij niet betaling van elke factuur op de 
vervaldag, zal de koper aan FLUIDRA BELGIQUE BVBA van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling rente 
verschuldigd zijn aan de wettelijke rentevoet van: 
. 10% indien de koper niet met professionele doeleinden handelt; 
. De rente zoals vermeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties. Een 
vergoeding van 40 euros ais forfait voor de administratiekosten zoals vermeld in artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende achterstallige betalingen bij commerciële transacties. Eike factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald is op 
de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, leiden tot het aanrekenen van een forfaitaire vergoeding 
van een totaalbedrag van 15% van de hoofdsom, intresten en kosten met een minimumbedrag van 175 €. Bij gerechtelijke 
inning van elke factuur zal de koper daarenboven de rechtsplegingvergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig de wet 
van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 
en zijn koninklijk uitvoeringsbesluit van 28 oktober 2007. 

Artikel 12 -OPEISBAARHEIDSCLAUSULE 

Hel in gebreke blijven van een schuldenaar voor één enkele vervaldag die geen enkel voorwerp uitmaak van een 
voorafgaandelijk akkoord tot uitstel leidt onmiddellijk toi de opeisbaarheid van aile verschuldigde zelfs niet vervallen 
bedragen. Deze wanbetaling, om gelijk welke reden dan ook van aile goederen of van een gedeelte ervan die besteld 
zijn of geleverd zijn of nog uitgevoerd zijn of niet betaald zijn, geeft FLUIDRA BELGIQUE BVBA de toelating om de nog 
uit te voeren verzendingen stop te zetten en het saldo van de transactie of de volgende transacties ais onmiddellijk van 
rechtswege ontbonden te beschouwen zonder dat er enige ingebrekestelling of gerechtelijke formaliteit nodig is ; aile 
rechten, schadevergoedingen en intresten, die voorbehouden blijven door FLUIDRA BELGIQUE BVBA, en dit een week na 
ontvangstwaarbij de koper in gebreke wordt gesteld om de verschuldigde prijs te betalen. 

Artikel 13 -VOORBEHOUD OVER DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De koper die professionele kleinhandelaar is, verbiedt zichzelf de naam of het logo van FLUIDRA BELGIQUE BVBA te 
reproduceren of te gebruiken in aile communicatie in de media, via informatie of online, bedoeld voor het grote publiek of 
voorzijn eigen klanten. Alle technische documenten die aan de koperoverhandigd worden blijven de exclusieve eigendom 
van FLUIDRA BELGIQUE BVBA, enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten en moeten 
haar op haar verzoek teruggegeven worden. De koper verbindt er zich toe om geen enkel gebruik te maken van deze 
documenten dat schade zou kunnen toebrengen aan de industriële en intellectuele eigendomsrechten van FLUIDRA 
BELGIQUE BVBA en verbindt er zich toe om deze niet te verspreiden bij gelijk welke derde zonder voorafgaand akkoord 
van FLUIDRA BELGIQUE BVBA. 

Artikel 14- EIGENDOMSVOORBEHOUDCLAUSULE 

FLUIDRA BELGIQUE BVBA blijft de exclusieve eigenaar van de geleverde goederen tot aan de volledige betaling van hun 
prijs in hoofdsom, verwijlintresten en eventuele schadevergoedingen. Bij gelijk welke niet betaling op de vervaldag heeft 
FLUIDRA BELGIQUE BVBA het recht de producten terug te nemen op kosten van de koper. Tot aan de volledige betaling 
van deze producten mag de koper deze niet doorverkopen noch in pand geven zonder de voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van FLUIDRA BELGIQUE BVBA. De koper verbindt er zich toe om FLUIDRA BELGIQUE BVBA in te lichten 
van elke inbeslagname die door een derde wordt uitgevoerd op de verkochte producten waarvan de prijs niet volledig 
betaald is. Deze bepalingen vormen geen beletsel om de risico's aan de koper over te dragen; deze laatste zal ais enige 
d e verantwoordelijkheid drag en voor het verlies of de vernieling ervan. Bijgevolg moet de koper een verzekeringscontract 
afsluiten dat vanaf de levering de risico's op verlies, diefstal en beschadiging van de verkochte goederen dekt evenals 

de schade die ze zouden kunnen veroorzaken. FLUIDRA BELGIQUE BVBA kan eenzijdig, na verzending van een 
ingebrekestelling, een inventaris van haar goederen opstellen of laten opstellen die in het bezit zijn van de koper, die er 
zich toe verbindt vrije toegang te verlenen tot zijn opslagplaatsen, winkels of andere met dit doel waarbij erover gewaakt 
wordt dat de identificatie van de producten van FLUIDRA BELGIQUE BVBA altijd mogelijk is. Vanaf de levering is de koper de 
bewaarder en de bewaker van de genoemde producten . 

Artikel 15 -ALGEMEEN 

De nietigheid of de niet tegenstelbaarheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden mag de geldigheid 
of de toepasbaarheid van de andere clausules niet aantasten, in voorkomend geval verbinden de partijen er zich toe om de 
nietige of ontoepasselijke clausule te vervangen door een geldige clausule die vanuit economisch standpunt het dichtst bij 
de nietige of ontoepasselijke clausule ligt. Hetfeit dat FLUIDRA BELGIQUE BVBA zich op een gegeven moment niet beroept 
op gelijk welke van deze algemene verkoopvoorwaarden mag niet geïnterpreteerd worden ais een weigering om er zich 
later op te beroepen. 

Artikel 16 -TOEKENNING VAN RECHTSBEVOEGDHEID 

Deze algemene verkoopvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht, zelfs wanneer er op de waarborg een beroep wordt 
gedaan. 
Eike betwisting over de verkoop die afgesloten werd door FLUIDRA BELGIQUE BVBA of over de uitvoering of de interpretatie 
van deze algemene verkoopvoorwaarden die niet via minnelijke schikking opgelost kan worden, is onderworpen aan 
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Charleroi behalve indien de koper handelt met niet professionele 
doeleinden, in dit geval wordt het geschil voorgelegd, naar keuzevan de eiser,aan de bevoegdheid van de rechtbanken die 
aangeduid worden door artikel 624, 1 ,, 2°0/ 4° van het Gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 17 - TOEGANGSRECHTEN TOT DE BESTANDEN 

De verwerking door FLUIDRA BELGIQUE BVBA van de persoonsgegevens die door de koper ontvangen worden heeft tot 
doel de uitvoering van deze overeenkomst, de klantenadministratie, de promotie van de producten en diensten van 
FLUIDRA BELGIQUE BVBA, het opstellen van gepersonaliseerde informatie- en direct marketingcampagnes, met inbegrip 
van e-mailcampagnes,zowel door FLUIDRA BELGIQUE BVBA ais door vennootschappen die tot dezelfde groep behoren. Op 
elk moment beschikt de koper over een inzage-, controle- en verbeteringsrecht van de persoonsgegevens overeenkomstig 
aan de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van privéleven en de behandeling van persoonlijke 
gegevens. Om een van deze rechten uit te oefenen, kan de klant direct een e-mail sturen naar DPO FLUIDRA SA : 
dataprivacy@fluidra.com 

INFORMATIE OVER DE ONTVANGST VAN GOEDEREN EN EVENTUELE MAATREGELEN 
Verplichtingen van de ontvanger: de ontvanger dient elk pakket te controleren en, in geval van zichtbare schade, de inhoud 
controleren om de staat van het product en de hoeveelheid te controleren. Het resultaat van deze controle dient genoteerd 
te worden, volledig, precies en met motieven, op de originele pakbon, ondertekend door de ontvanger, gedateerd en 
met de stempel van het bedrijf en de handtekening van de chauffeur. Verplichtingen van de chauffeur: de chauffeur mag 
tevens een en ander noteren en ondertekenen. Ais de chauffeur niet kan of wil wachten (legale wachttijd: 20 minuten), 
kan de ontvanger dit aangeven op de pakbon "controle onmogelijk, de chauffeur kan niet wachten� Eventuele gebreken 
dienen vervolgens binnen 3 dagen per aangetekende brie/ met ontvangstbewijs aangegeven te worden. De ontvangstvan 
goederen zonder aantekeningen op de pakbon, staat garant vooreen conforme levering. 

Handtekening - stempel van de firma 
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