
 

 

 
Algemene voorwaarden Brussel, op 26/11/2019 

 

1. Doel van de algemene voorwaarden  
 

Deze Algemene Voorwaarden van JAVRY ("Algemene Voorwaarden") zijn bedoeld om het testen,            
verhuren en onderhouden van machines ("Apparatuur") die door JAVRY op de proef gesteld zijn of               
gehuurd, of die door JAVRY zijn aangekocht in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, te              
regelen. 
 
In het kader van deze Algemene Voorwaarden is een Klant elke rechtspersoon met een              
ondernemingsnummer, met een operationele zetel in België, Frankrijk of Luxemburg en geldig            
vertegenwoordigd door een daartoe aangewezen persoon (de "Klant"). De Klant erkent dat hij de              
volledige wettelijke bevoegdheid heeft om verplichtingen aan te gaan in het kader van de AV. 
 
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de test-, huur- en, indien van toepassing,               
onderhoudscontracten (ofwel "het Contract" of "de Contracten") die met Javry's klanten ("de Klant";             
samen "de Partijen") zijn afgesloten. 
 
Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in de Algemene Voorwaarden, zijn deze algemene            
voorwaarden niet van toepassing op verkoopovereenkomsten. Op de tussen de partijen gesloten            
verkoopovereenkomsten zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die toegankelijk zijn via javry.com          
van toepassing. 
 
2. Levering, plaatsing en terugname 

 
2.1 Levering en plaatsing 
 
De levering en plaatsing van de uitrusting is gratis op het grondgebied van België, Luxemburg en                
Frankrijk (het "Grondgebied"). Dit omvat: 
 

- de verplaatsing van een vertegenwoordiger van JAVRY of van een door JAVRY aangewezen             
vervoerder naar het adres dat door de Klant is opgegeven; 
 

- de installatie van de Apparatuur op de door de Klant aangewezen plaats indien de Apparatuur               
door JAVRY zelf wordt geleverd. Indien de Apparatuur door een vervoerder wordt geleverd, is              
de Klant verantwoordelijk voor de installatie.  

 
De Klant zal ervoor zorgen dat de lokalen toegankelijk en adequaat uitgerust zijn voor de installatie                
van de Apparatuur en verklaart dat hij op de hoogte is van al zijn eisen. De klant verbindt zich ertoe                    
om, indien nodig, op eigen kosten alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de veiligheid                 
van de installatie te waarborgen of om deze in overeenstemming te brengen met de huidige of                
toekomstige regelgeving. 
Eenmaal geplaatst, kan de apparatuur niet meer worden verplaatst naar een ander adres dan het               
adres dat oorspronkelijk aan JAVRY was opgegeven. Indien de Klant echter een dergelijke             
verplaatsing wenst te maken naar een land dat door JAVRY wordt bediend, moet de Klant (i) JAVRY                 
daarvan tien (10) werkdagen voor deze reis schriftelijk in kennis stellen en (ii) de schriftelijke               
toestemming van JAVRY verkrijgen. Indien JAVRY de Klant in kennis stelt van haar instemming met               
de verhuizing van de Apparatuur, zal de Klant de aanbevelingen van JAVRY in dit verband opvolgen.                
De Klant is aansprakelijk voor alle schade die de Apparatuur lijdt in geval van een reis, al dan niet met                    
toestemming van JAVRY. 
De apparatuur mag niet worden verplaatst naar een land dat niet door JAVRY wordt bediend.  
 
 
 
 
 

 



 

2.2 Terugname 
 
 JAVRY neemt de Apparatuur aan het einde van het Contract gratis over. Maar:  

- indien de Partijen na afloop van de testperiode, zoals voorzien in het testcontract, een              
verkoop- of huurcontract afsluiten met betrekking tot het te testen Apparatuur, zal JAVRY het              
Materiaal niet overnemen; 

- indien de Overeenkomst door de Klant wordt beëindigd, is deze verplicht de Apparatuur             
onmiddellijk en op eigen kosten terug te geven;  

- indien de Klant bij het einde van het Contract - om welke reden dan ook - de Apparatuur niet                   
heeft teruggestuurd binnen acht (8) dagen na het verzenden van een aangetekende brief per              
post met het opdracht om de Apparatuur terug te sturen, kan JAVRY, bij uitdrukkelijke              
overeenkomst tussen de Partijen, hetzij (i) over te gaan tot de overname van diezelfde              
Apparatuur en de Klant te factureren voor zijn tussenkomst, hetzij (ii) de vervangingsprijs van              
de vervangingswaarde van de machine aan de klant te factureren (de eigendomsoverdracht            
van de machine vindt pas plaats na volledige betaling van de verschuldigde bedragen, om              
welke reden dan ook). Het is aan JAVRY om de ene optie boven de andere uit te voeren, en                   
JAVRY zal de meest evenredige optie kiezen gezien de situatie waarin het zich bevindt.  

 
JAVRY heeft in ieder geval het recht om de Klant een bedrag van tweehonderdvijftig euro (250,00 €)                 
BTW in rekening te brengen indien de Apparatuur niet in perfecte staat verkeert (met uitzondering van                
normale slijtage als gevolg van het juiste gebruik van de Apparatuur) en gereinigd wordt bij teruggave                
van de Apparatuur. 
 
3. Opleiding 
 
De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat ten minste één (1) van zijn medewerkers een                 
opleiding krijgt die door JAVRY wordt gegeven tijdens het installatiebezoek of via de inhoud die               
beschikbaar is op het digitale platform dat hem ter beschikking wordt gesteld, en die toegankelijk is via                 
de volgende link: http://support.javry.com Het doel van de opleiding is de Klant in staat te stellen de                 
gekochte of ter beschikking gestelde Apparatuur op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden.  
De Klant is verplicht om een permanent opgeleide medewerker in dienst te hebben. Daarom kan de                
Klant, voor zover nodig, JAVRY om aanvullende opleiding verzoeken als de opgeleide werknemer             
bijvoorbeeld zijn bedrijf verlaat. 
 
4. Gebruik, onderhoud en verzorging 
 
4.1 Rechten en verplichtingen van de Klant  
 
Gebruiken. De Klant verbindt zich ertoe zich vertrouwd te maken met het dagelijks gebruik van de                
Apparatuur. De Klant heeft te allen tijde recht op gratis toegang tot een ondersteuningsplatform              
(http://support.javry.com) om antwoorden te vinden op vragen met betrekking tot het gebruik en             
onderhoud van de apparatuur. 
 
Indien nodig kan de Klant ook contact opnemen met de technische dienst, op het adres dat vermeld                 
staat onder artikel 7. 
 
Zorg en onderhoud. De Klant is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de Apparatuur,              
dat zal worden toegelicht tijdens de door JAVRY gegeven training (artikel 3) om een optimale werking                
te waarborgen. Een gebruikershandleiding wordt ook meegeleverd met de apparatuur. 
 
De Klant verbindt zich ertoe de Apparatuur op een verantwoorde wijze te gebruiken. Hij verbindt zich                
er in het bijzonder toe om het dagelijks onderhoud uit te voeren dat nodig is voor de werking en de                    
hygiënische presentatie van de Apparatuur in overeenstemming met de opleiding die de Klant heeft              
gekregen om een optimale werking van het apparatuur.Hij verbindt zich er ook toe om het te                
gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruiksdoel ervan en er geen technische            
wijzigingen aan te brengen. 
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De Klant verbindt zich er eveneens toe om tijdens de duur van de Overeenkomst alle nodige                
onderhouds- en ontkalkingsproducten te gebruiken, evenals de door JAVRY aanbevolen filters om de             
optimale werking van het Apparatuur te garanderen. Hij verbindt zich er met name toe om, zonder zich                 
te beperken tot deze lijst, de volgende maatregelen te nemen 
 

- inbrengen van een door Javry geleverde reinigingstablet elke honderdtachtig (180) koffies of            
op verzoek van het apparatuur; 

- bij de bereiding van zuiveldranken, één (1) keer per dag aan het einde van de dag de                 
melkkoelkast en de onderdelen ervan reinigen met de door JAVRY geleverde           
onderhoudsvloeistof; 

- het waterfilter op verzoek van het apparaat of om de twee (2) maanden vervangen met behulp                
van enkel de door JAVRY geleverde filters; 

- en door JAVRY geleverde ontkalkingstablet plaatsen indien en wanneer de apparatuur           
daarom vraagt. 

 
Reinigingstabletten, onderhoudsvloeistof, waterfilters en ontkalkingstabletten (de      
"Onderhoudsproducten") worden gratis door JAVRY ter beschikking gesteld als onderdeel van het            
huur- en/of testcontract. Buiten een huurcontract moeten deze onderhoudsproducten bij JAVRY           
worden besteld en worden ze niet gratis verstrekt. In het kader van een onderhoudscontract              
gekoppeld aan een verkoopcontract, staat de Klant zelf in voor het verkrijgen van de door JAVRY                
aanbevolen Onderhoudsproducten via de JAVRY-webshop (toegankelijk via de volgende link:          
http://javry.com/shop) op eigen kosten. 
 
Incidenten en meldingen. In geval van een incident op de Apparatuur (bijvoorbeeld een storing)              
verplicht de Klant zich daartoe: 

- JAVRY hiervan onmiddellijk in kennis te stellen om de eventuele schadelijke invloed op de              
veiligheid en/of de goede werking van de Apparatuur zoveel mogelijk te beperken; 

- onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de apparatuur; 
- JAVRY te helpen bij het stellen van een diagnose van het probleem dat zich heeft               

voorgedaan. 
 
De melding van problemen aan de technische dienst (artikel 7) geschiedt uitsluitend door een daartoe               
bevoegde medewerker van de Klant. 
 
De Klant laat de medewerkers van JAVRY of de professional(s) waarop JAVRY een beroep heeft               
gedaan toe om de lokalen waar het Apparatuur zich bevindt, te betreden om de werkzaamheden uit te                 
voeren die nodig zijn voor de goede werking van het Apparatuur. Indien nodig zal een van de                 
gekwalificeerd medewerkers van de Klant aanwezig zijn om toezicht te houden op de technische              
dienst. 
 
4.2 Verplichtingen van JAVRY 
 
Alleen indien een onderhouds- of huurcontract met de Klant is afgesloten, verbindt JAVRY zich ertoe               
het Materiaal in perfecte staat te houden en de Klant bij te staan bij vragen over het gebruik van zijn                    
Apparatuur gedurende de hele duur van het Contract.  
Nadat een incident aan de technische dienst is gemeld, zal deze proberen een eerste diagnose te                
stellen door de Klant telefonisch te ondervragen. Als dit het probleem niet oplost, zal JAVRY een                
technicus naar de site sturen. Na de diagnose zal de Technische Dienst de oorzaak van het incident                 
en de te volgen procedure vaststellen overeenkomstig artikel 8. 
JAVRY verbindt zich ertoe zo snel mogelijk en uiterlijk 48 werkuren na de dag waarop de storing werd                  
gemeld, in te grijpen.  
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5. Verantwoordelijkheid  
 
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Klant uitsluitend aansprakelijk jegens derden voor              
alle lichamelijke, materiële of immateriële schade die direct of indirect door de Apparatuur of in               
verband met het gebruik ervan wordt veroorzaakt, ongeacht de oorzaak. De Klant garandeert JAVRY              
tegen elke mogelijke aanspraken van derden. 
 
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Klant de enige verantwoordelijk voor het risico van                
beschadiging, diefstal, verlies of gedeeltelijke of volledige vernietiging van de Apparatuur, ongeacht de             
oorzaak. De voorwaarden van deze aansprakelijkheid kunnen in voorkomend geval nader worden            
uitgewerkt in de tussen de Klant en JAVRY gesloten Contract. 
JAVRY is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit deze Algemene               
Voorwaarden en Contract(en), behalve in geval van opzettelijk wangedrag door JAVRY of een van zijn               
werknemers. 
6. Exclusieve inkoop 
 
De Klant, die verklaart geen enkele verplichting tegenover derden te hebben, verbindt er zich formeel               
toe om uitsluitend bij JAVRY te kopen voor de producten die gebruikt worden in of op de Apparatuur                  
die onder de toepasselijke Overeenkomst valt (bijvoorbeeld koffiebonen, gemalen koffie, waterfilter,           
onderhoudstablet, ontkalkingstablet, etc.).  
 
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van de door JAVRY uitsluitend verkochte producten gebaseerd              
op de bedragen die op het moment van het plaatsen van de bestelling op de JAVRY-webshop:                
http://javry.com/fr/shop gelden. 
 
In geval van niet-nakoming van deze verplichting zal de Klant aan JAVRY een forfaitaire              
schadevergoeding verschuldigd zijn van duizend euro (1.000,00 €) per overtreding, die op welke wijze              
dan ook kan worden vastgesteld. 
 
De Klant wordt ervan op de hoogte gesteld en gaat ermee akkoord dat de voorziening via de                 
JAVRY-webshop plaatsvindt: http://javry.com/fr/shop. In geval dat de JAVRY-webshop buiten gebruik          
is, wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat hij zijn leveringsopdracht telefonisch kan plaatsen                
op het volgende telefoonnummer: 0032 498 274 199 of per e-mail op het volgende adres:               
hello@javry.com. 
 
De voorziening is onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op javry.com. 
 
7. Technische dienst 
 
De technische dienst van JAVRY is beschikbaar op werkdagen van 9 tot 17.30 uur, behalve op                
officiële feestdagen en sluitingsdagen. De diensten waarin dit contract voorziet, worden geleverd            
tijdens deze openingsuren. 
 
Technische problemen kunnen per e-mail worden gemeld op het volgende adres: support@javry.com,            
met vermelding van het merk, type en serienummer van de apparatuur (op de achterzijde van de                
apparatuur) en een duidelijke beschrijving van het probleem en de contactgegevens van de klant. 
Het is ook mogelijk om een probleem te melden via het nummer van de Hotline: 0032 498 247 199                   
(Belgisch nummer; telecommunicatiekosten kunnen van toepassing zijn volgens de voorwaarden van           
de telefonist van de Klant). 
 
8. Verzekering 
 
In het kader van een Huurovereenkomst is de Klant verplicht een verzekering af te sluiten die de                 
gehuurde Apparatuur dekt. Hij zal de verzekeringsovereenkomst binnen dertig (30) dagen na het             
sluiten van de huurovereenkomst naar JAVRY sturen. 
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9. Ramp 
 
Dit artikel is van toepassing op gevallen waarin de Apparatuur of een module van de Apparatuur                
buiten gebruik wordt gesteld ("Ramp"), en alleen in de volgende twee gevallen:  

- een Huur- en Onderhoudsovereenkomst is met JAVRY gesloten; of 
- de Apparatuur is door de Klant van JAVRY gekocht en is alleen onderworpen aan een               

Onderhoudscontract. 
 
Het schadegeval moet worden vastgesteld door middel van een contradictorische, minnelijke of            
gerechtelijke expertise, waaraan de verzekeraars zullen deelnemen. De Klant is verplicht de huur-             
en/of onderhoudskosten te betalen tot de dag van het eindrapport van de expertise. 
 
In geval van een ramp betreffende een gehuurde Apparatuur dat niet door een verzekering wordt               
gedekt, zal de Klant, ongeacht de oorzaak van het ongeval, het materiaal repareren of JAVRY een                
vergoeding betalen die gelijk is aan de vervangingswaarde van het Materiaal, met als minimum de               
huur- en/of onderhoudskosten die nog verschuldigd zijn op de datum van het verlies, indien van               
toepassing. De Klant is in ieder geval verplicht om JAVRY de gevolgen van deze schade te                
vergoeden. 
 
9.1 Schuld van de Klant of bestaan van een externe oorzaak  
 
Dit artikel is van toepassing op gevallen waarin de Schade is veroorzaakt door de Klant of een externe                  
oorzaak. Voorbeelden van vreemde oorzaken zijn: blikseminslag, stroomuitval, voorwerpen in de           
koffiemolen, waterschade, mechanische schade door een val van het apparaat of een val van andere               
voorwerpen op het apparaat, ISDN-lijnstoringen of andere aansluitingen op een netwerk waarop het             
apparaat is aangesloten. Deze lijst is geenszins volledig. Indien nodig blijft de Klant tijdens reparaties               
de huur- en/of onderhoudskosten verschuldigd. 
 
JAVRY heeft dan de keuze, naar eigen goeddunken, tussen de volgende twee mogelijkheden: 
 
i. Ofwel het beëindigen van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en). Dit zal dan              
impliceren dat: 

- de Klant de apparatuur op eigen kosten zal laten repareren door een technicus van JAVRY. 
- indien reparatie onmogelijk is, de Klant aan JAVRY de vervangingswaarde van het Apparatuur             

betaalt of ten minste de waarde van de resterende huurkosten die op grond van de               
huurovereenkomst verschuldigd zijn. 
 

ii. Ofwel het in stand houden van de met de Klant gesloten Overeenkomst(en). Dit zal dan impliceren                 
dat: 

- de Klant de huren verschuldigd blijft; 
- de Klant de apparatuur op eigen kosten zal laten repareren door een technicus van JAVRY; 
- indien reparatie onmogelijk is, de Klant aan JAVRY de vervangingswaarde van het Apparatuur             

betaalt, of ten minste de waarde van de resterende huurkosten die op grond van de               
huurovereenkomst verschuldigd zijn. 

 
9.2 Schuld van JAVRY of bestaan van een verborgen gebrek 
 
Indien de redenen voor de buitengebruikstelling van de Apparatuur of een module van het Apparatuur               
te wijten zijn aan (i) JAVRY of (ii) een verborgen gebrek dat onder de wettelijke garantie valt, zal                  
JAVRY de Apparatuur indien nodig herstellen en/of vervangen. De vervangen apparatuur of module             
blijft eigendom van JAVRY. JAVRY registreert de vervanging van de apparatuur of module in de               
database van serienummers. 
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De wettelijke garantie die van toepassing is op deze Apparatuur of module(s) is van toepassing op het                 
geconstateerde gebrek in overeenstemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden van JAVRY, de           
vervanging van deze Apparatuur of module(s) zal gratis worden uitgevoerd. Zie de Algemene             
Voorwaarden voor meer informatie. 
 
Partijen zijn overeengekomen dat voor modules die door de Klant gemakkelijk kunnen worden             
vervangen (bijvoorbeeld een waterreservoir, een koffieresidubak, een watertank, een mondstuk voor           
zuiveldranken, melkslangen, een afvoernet, en andere onderdelen, indien aanwezig), zal de           
vervanging van deze modules volledig voor rekening van de Afnemer komen. Deze modules worden              
ofwel (i) via de website door de Klant zelf besteld, (ii) of via het JAVRY-team (per e-mail of telefoon),                   
die voor de rekening van de Klant een bestelling voor de modules zal aanmaken, (iii) of geleverd door                  
een technicus die de Klant fysiek bezoekt. 
 
JAVRY registreert de vervanging van de apparatuur of module in de database met serienummers.  
 
9.3 Kosten  

 

Zonder afbreuk te doen aan voorgaande allineas, indien het gebrek aan de Apparatuur of module te                
wijten is aan verkeerd gebruik of fout van de Klant, draagt die Klant in ieder geval de kosten van                   
herstel en/of vervanging van de defecte Apparatuur of module. 
 
10. Huur en/of Servicekosten  
 
De huur- en/of servicekosten voor de Contract(en) worden gespecificeerd en geïndexeerd in            
overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst zelf.  
 
11. Betaling 
 
De facturen zijn betaalbaar:  

- per creditcard (zodra de factuur is uitgereikt);  
- met een debetkaart of Bancontact (zodra de factuur is uitgereikt); 
- per bankoverschrijving (tot dertig (30) dagen na uitgifte van de factuur); 
- automatische incasso (afhankelijk van de betalingsgroepen). Het automatische        

incassoformulier wordt bij de ondertekening van het Contract aan de Klant overhandigd. 
 
Elke factuur die op de vervaldag onbetaald blijft, is van rechtswege en zonder voorafgaande              
ingebrekestelling verschuldigd, vermeerderd met een rente van acht procent (8%) per jaar tot de dag               
van volledige betaling, waarbij elke begonnen maand in zijn geheel wordt aangerekend. 
 
Bovendien wordt de verschuldigde vergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd           
met een forfaitaire en onherleidbare boetebepaling van tien procent (10%) met een minimum van              
honderdvijftig euro (150,00 €), onverminderd andere schadevergoedingen die van rechtswege of bij            
overeenkomst verschuldigd zouden zijn. 
 
12. Eigendom 
 
De in de lokalen van de Klant geïnstalleerde Apparatuur blijft de exclusieve eigendom van JAVRY, in                
zjin geheel. Bijgevolg is elke terbeschikkingstelling van de uitrusting aan derden, met inbegrip van -               
maar niet beperkt tot - de verkoop, uitlening of onderverhuring, verboden. In geval van inbeslagname               
van de Apparatuur door derden verbindt de Klant zich ertoe zich hiertegen te verzetten en deze                
derden ervan op de hoogte te stellen dat het in beslag genomen materiaal eigendom van JAVRY is.                 
De Klant verbindt er zich eveneens toe om JAVRY onmiddellijk op de hoogte te brengen van de                 
inbeslagneming 
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Indien de Klant zelf huurder is van de ruimte waarin de Apparatuur wordt geplaatst, verbindt hij zich                 
ertoe om, alvorens deze te plaatsen, de eigenaar van de ruimte te informeren dat de geplaatste                
Apparatuur geen eigendom van de Klant is.  
 
 
13. Herroepingsrecht  
 
Het herroepingsrecht is, indien van toepassing, in elk Contract afzonderlijk voorzien. 
 
14. Einde van het Contract 
 
Elk Contract zelf bepaalt de voorwaarden waaronder het Contract kan worden beëindigd. 
 
15. Algemene informatie 
 
15.1 Commerciële garantie  
 
De Apparatuur wordt gedekt door een commerciële garantie van JAVRY, namelijk dat : 

- indien de gehuurde of geteste uitrusting een verborgen gebrek vertoont waarvan de Klant in              
de eerste twee maanden na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft gekregen; of  

- indien de Apparatuur waarop een onderhoudscontract van toepassing is, wordt beschadigd of            
buiten werking wordt gesteld als gevolg van een al dan niet opzettelijke fout van JAVRY;  

verbindt JAVRY zich ertoe de Apparatuur te vervangen overeenkomstig de procedure van artikel 9.1.  
 
De Klant moet JAVRY binnen twee (2) maanden na het ontstaan van het gebrek en/of het gebrek                 
en/of de schade op de hoogte brengen, overeenkomstig de in artikel 4.1 voorziene procedure. 
 
15.2 Wijziging van de algemene voorwaarden 
 
JAVRY behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De                 
nieuwe algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke productbestelling of Overeenkomst die na             
de inwerkingtreding van een dergelijke wijziging wordt geplaatst of gesloten.  
 
Indien de Klant de Overeenkomst als consument heeft gesloten, zal hij vooraf worden gewaarschuwd              
van de aanstaande wijziging van de Algemene Voorwaarden. Indien de consument-Klant de nieuwe             
Algemene Voorwaarden op zijn Overeenkomst weigert toe te passen, moet hij het Contract kosteloos              
opzeggen.  
 
15.3 Geen verwerping 
 
Het feit dat JAVRY geen enkel artikel implementeert dat in zijn voordeel door de Algemene               
Voorwaarden of de Overeenkomst is vastgesteld, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring             
van zijn verwerping van zijn kant om er gebruik van te maken. 
 
15.4 Scheidbaarheid 
 
Elk artikel en lid van deze Algemene Voorwaarden en van de Contracten zijn onafhankelijk van elkaar.                
De ongeldigheid van een of meer artikelen of paragrafen van deze Algemene Voorwaarden of de               
Overeenkomsten doet derhalve geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de overige              
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De partijen verbinden zich ertoe de nietig of onwettig              
geachte clausule te vervangen door een clausule van gelijke strekking en/of met dezelfde strekking als               
de als nietig of onwettig verklaarde clausule. 
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15.5 Overmacht 
 
JAVRY is niet verplicht haar verplichtingen na te komen in geval van overmacht. In dat geval kan                 
JAVRY (i) ofwel haar contractuele verplichtingen opschorten voor de duur van de overmachtsituatie,             
ofwel (ii) het Contract definitief beëindigen indien de overmachtsituatie aanhoudt. 
 
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis die buiten de redelijke controle van JAVRY valt,              
met inbegrip van - maar niet beperkt tot - oorzaken als: natuurramp, burgerlijke onrust, economische               
sancties, brand, overstromingen, bijzonder zware weersomstandigheden, ontploffing, epidemie,        
terrorisme, arbeidsconflicten, staking, elke vorm van actie of arbeidsconflicten, evenals elke           
omstandigheid die de normale levering of het normale vervoer van de Apparatuur verhindert, en              
andere soortgelijke situaties die JAVRY, haar onderaannemers, haar eigen leveranciers of           
vervoerders kunnen treffen. 
 
15.6 Opdracht 
 
In geval van verkoop van zijn onderneming, leasing, nieuw beheer of nieuwe directie verbindt de Klant                
zich ertoe om JAVRY onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te brengen en de identiteit en                 
de contactgegevens van de nieuwe eigenaar mee te delen.  
 
In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn rechten op de plaats waar het voorwerp van                 
de huidige overeenkomst wordt uitgeoefend, verbindt de Klant zich ertoe om in het Contract een               
onderhoudsclausule van de huidige overeenkomst op te nemen. Daarnaast, en in dat geval, blijft de               
Klant gedurende de looptijd van dit Contract hoofdelijk aansprakelijk voor alle bestaande            
verplichtingen uit de huidige Overeenkomst. 
 
15.7 Toepasselijk recht  
 
De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) worden beheerst door het Belgische recht.  
 
15.8 Geschillen 
 
In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst, behalve in                
geval van een eenvoudige niet-betaling, kunnen de Partijen, naar eigen goeddunken en in onderling              
overleg, een beroep doen op bemiddeling zoals georganiseerd door de Tribunal de l'entreprise du              
Brabant Wallon.  
 
Indien de bemiddelaar er niet in slaagt een onderhandelde oplossing te vinden binnen een maand na                
de aanvaarding van zijn opdracht, vallen alle resterende geschillen onder de exclusieve bevoegdheid             
van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.  
 

*** 
 

Laatste update: 26/11/2019 
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