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Alle overeenkomsten en offertes zijn onderworpen aan onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden. Ze worden erkend door de plaatsing van 
de opdracht of door het aanvaarden van de levering. Afwijkende voorwaarden van de klant die wij niet uitdrukkelijk schriftelijk erkennen, zijn niet 
bindend voor ons, ook niet wanneer we ze niet uitdrukkelijk tegenspreken. Hierna wordt de firma KSR Group GmbH, in het Wirtschaftspark 15, A-
3494 Gedersdorf, Oostenrijk, FN33744z als “leverancier” aangeduid, en de respectievelijke handelspartner als “handelaar". 
 
1. VOORWERP VAN HET CONTRACT 
1.1. De ons toegewezen leveringsopdracht heeft betrekking op de goederen en diensten zoals in de opdracht. In geval van technische of 
productafhankelijke wijzigingen aan de te leveren goederen nadat de opdracht ons is toegewezen, behouden wij ons evenwel uitdrukkelijk het recht 
voor om goederen te leveren die afwijken qua uitvoering, vorm of constructie, voorzover daardoor geen afwijkingen ontstaan die voor de handelaar 
onredelijk zijn. 
1.2. Eigenschappen of andere technische details van de door ons verdeelde producten zoals ze afgebeeld zijn in folders of elders (bijv. internet), 
gelden slechts als voorbeeld en zijn dus niet contractueel bindend. Bijzondere eigenschappen of technische kenmerken van de te leveren goederen 
worden pas contractueel bindend, wanneer daarover een schriftelijke overeenkomst bestaat. 
2. LEVERINGSTERMIJN, -VERTRAGING 
2.1. Het tijdstip van de levering geldt slechts als bij benadering overeengekomen. De leveringstermijn begint op de dag waarop de opdracht wordt 
geplaatst, en geldt als nagekomen wanneer het goed tegen het einde van de leveringstermijn ons magazijn verlaten heeft, of in geval van 
verzending, wanneer is gemeld dat het goed klaar is voor verzending. Bij vervroegde levering is het tijdstip daarvan en niet het oorspronkelijk 
overeengekomen tijdstip bepalend. 
2.2. De leveringstermijn wordt overeenkomstig verlengd - ook bij een vertraagde levering - wanneer er sprake is van onvoorziene hindernissen, die 
wij ondanks de nodige zorgvuldigheid, alle omstandigheden in acht genomen, niet konden afwenden (overmacht), ongeacht of ze bij ons dan wel bij 
een toeleverancier optreden, bijv. oorlog, brand, natuurrampen, maar ook bedrijfsonderbrekingen, overheidsmaatregelen, problemen met de 
energievoorziening, vertragingen bij de levering van eindproducten, staking en lock-out, niet-tijdige uitreiking van de eventueel vereiste uitvoer- of 
andere vergunningen, enz. Dergelijke omstandigheden moeten wel onmiddellijk worden meegedeeld aan de handelaar. 
2.3. Wanneer in bovenvermelde gevallen (2.2.) de leveringstermijn wordt verlengd, of de leverancier wordt vrijgesteld van zijn leveringsplicht, dan 
vervallen de schadeclaims die hieruit eventueel voortvloeien, en de terugtrekkingsrechten van de handelaar. 
2.4. In geval van wijzigingen achteraf aan het contract, die invloed kunnen uitoefenen op de leveringstermijn, wordt die termijn overeenkomstig 
verlengd, tenzij hierover bijzondere overeenkomsten worden afgesloten. 
3. PRIJS 
3.1. Opdrachten waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend volgens de prijslijsten die van kracht zijn op de 
dag van de levering (dagprijs). De prijzen zijn nettoprijzen. 
3.2. Alle wijzigingen die zich na de afsluiting van het contract voordoen met betrekking tot de overeengekomen valuta of de wisselkoers tegenover 
de euro, zijn voor de klant. 
4. BETALINGSVOORWAARDEN 
4.1. Alle facturen zijn onmiddellijk na ontvangst en zonder aftrek betaalbaar, tenzij een daarvan afwijkende schriftelijke overeenkomst wordt 
getroffen in de koopovereenkomst. Betalingen worden eerst toegewezen aan onkosten, dan aan intresten en pas dan aan kapitaal. 
4.2. Het contract geldt pas als vervuld, wanneer de aankoopprijs plus alle bijkomende onkosten die uit de koopovereenkomst blijken, betaald zijn. 
Dienovereenkomstig gebeurt de overdracht van de autopapieren meteen na de betaling van de aankoopprijs plus eventuele bijkomende onkosten. 
4.3. Bij vertraging van de betaling door de handelaar worden verwijlintresten tot beloop van 12 (twaalf) procent bovenop de basisrentevoet van de 
Oostenrijkse Nationale Bank in rekening gebracht. De basisrentevoet die op de laatste kalenderdag van een semester van kracht is, is daarbij 
bepalend voor het volgende semester. Verder wordt de betaling van alle aanmanings-, incasso- en advocaatkosten, voorzover ze dienen voor de 
doelmatige rechtsvervolging, overeengekomen. De handelaar heeft niet het recht om, wegens garantieclaims of andere tegenvorderingen, 
betalingen in te houden of te verrekenen. 
4.4. Wissels worden slechts wegens de vervulling onder voorbehoud van protest evenals slechts volgens overeenkomst en onder voorwaarde van 
hun disconteerbaarheid aanvaard. Discontokosten worden berekend vanaf de vervaldag van het factuurbedrag. 
4.5. Wanneer een insolventieprocedure wordt ingeleid over het vermogen van de handelaar, dan heeft de leverancier het recht om een borgstelling 
te eisen tot beloop van een gemiddelde maandomzet (rekenbasis zijn de laatste 12 maanden voor de inleiding van de insolventie). Wordt deze 
borgstelling niet geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de vordering bij de insolvente contractant, dan heeft d leverancier het recht om zich 
terug te trekken uit het concrete contract. Wordt een insolventieaanvraag afgewezen bij gebrek aan middelen (of wegens een vergelijkbare 
gerechtelijke beslissing), dan heeft de leverancier het recht om het contract onmiddellijk op te zeggen. 
5. RISICO-OVERGANG, VERZENDING EN VRACHT 
5.1. Wordt het goed op vraag van de handelaar naar hem opgestuurd, dan gaat met de aflevering ervan aan de externe verzendfirma van de 
leverancier, verzending evenwel met het verlaten van het magazijn, het risico op toevallig verlies of toevallige verslechtering van de goederen over 
op de handelaar, ongeacht of de verzending gebeurt vanaf de uitvoeringsplaats en wie de vrachtkosten draagt. 
5.2. Is het goed klaar voor verzending en loopt de verzending of de oplevering vertraging op om redenen waarvoor de leverancier niet 
verantwoordelijk kan worden gesteld, dan gaat het risico over op de klant zodra die de melding krijgt dat het goed klaar is voor verzending. 
5.3. De toelating van het goed dat het voorwerp uitmaakt van het contract, tot het wegverkeer is een zaak van de handelaar resp. zijn klant. In het 
bijzonder moet de handelaar alle desbetreffende rechtsregels in acht nemen. Een aansprakelijkheid van de leverancier voor schade resp. boetes 
die het gevolg zijn van een schending van deze verplichting, is uitgesloten. 
6. TERUGTREKKING 
6.1. Komt een van de contractanten zijn contractuele verplichtingen niet tijdig na, dan kan de andere partij, nadat ze 14 dagen uitstel heeft gegeven, 
zich terugtrekken uit het contract.  
6.2. Indien de leverancier zich terugtrekt uit het contract wegens niet-vervulling van het contract door de handelaar evenals bij diens ongegronde 
terugtrekking heeft de leverancier het recht om schadevergoeding te eisen. De leverancier heeft het recht om, zonder verder bewijs van een 
concrete schade, 30 % van de aankoopprijs en eventuele transportkosten als schadevergoeding te vragen, onverminderd het recht om grotere 
nadelen geldend te maken. De leverancier moet het recht op vervulling handhaven. 
6.3. Bij schuldige niet-vervulling van het contract door de leverancier moet deze een eventuele vooruitbetaling binnen een termijn van 8 dagen 
terugbetalen aan de handelaar. 
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
7.1. Totdat alle vorderingen uit de handelsrelatie tussen de leverancier en de handelaar volledig betaald zijn, blijft het geleverde goed eigendom van 
de leverancier. Als betaling geldt pas de ontvangst van de aankoopprijs bij de leverancier. Het eigendomsvoorbehoud omvat ook reserveonderdelen 
of vervangstukken, zelfs als ze worden ingebouwd. De handelaar is verplicht om voorbehoudsgoederen zorgzaam te behandelen. 
7.2. De handelaar heeft slechts na uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier het recht om de voorbehoudsgoederen 
door te verkopen of te verhuren. Een verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid of cessie tot zekerheid is hem evenmin toegestaan. In geval 
van een doorverkoop of verhuring is de handelaar verplicht om de rechten van de leverancier als voorbehoudseigenaar bij doorverkoop van 
voorbehoudsgoederen te verzekeren. De handelaar draagt met het oog daarop reeds nu alle vorderingen die hem toekomen uit de doorverkoop van 
de voorbehoudsgoederen, tegenover de handelaar van deze goederen over aan de leverancier. De leverancier verklaart deze overdracht te 
aanvaarden. Ongeacht de overdracht en het inningsrecht van de leverancier heeft de handelaar zolang het recht om vorderingen te innen als hij zijn 
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verplichtingen tegenover de leverancier nakomt en geen vermogensverlies lijdt. Op vraag van de leverancier moet de handelaar alle gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de inning van de overgedragen vorderingen tegenover de leverancier bezorgen en de respectievelijke schuldenaar op de 
hoogte brengen van de overdracht. 
7.3. Over maatregelen voor gedwongen tenuitvoerlegging van derden in de voorbehoudsgoederen of de vooraf overgedragen vorderingen moet de 
handelaar de leverancier onmiddellijk inlichten met overhandiging van de documenten die nodig zijn voor een interventie. De handelaar is verplicht 
om de voorbehoudsgoederen op eigen kosten te laten verzekeren tegen verlies of beschadiging. 
8. GARANTIE, KLACHTEN 
8.1. Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, heeft de leverancier het recht om, binnen de wettelijke garantietermijnen naar eigen keuze 
met uitsluiting van andere 
garantieclaims van de handelaar schadevergoeding te leveren of correcties door te voeren. De garantietermijn begint te lopen wanneer het goed is 
afgeleverd aan de handelaar. 
8.2. De vaststelling van de gebreken moet de leverancier binnen drie werkdagen mogelijk gemaakt worden in het onlineportaal van de leverancier 
https://shop.ksr-group.com/login/me resp. door schriftelijke mededeling van de handelaar met bezorging van alle documenten die vereist zijn voor 
een beoordeling van het telkens geldend gemaakte gebrek. Indien de handelaar de verplichting betreffende de schriftelijke klacht (resp. via het 
onlineportaal) van het gebrek niet nakomt, vervalt de garantieplicht van de leverancier. 
8.3. Laat de leverancier een hem opgelegde, gepaste uitgestelde termijn verstrijken, zonder dat hij schadevergoeding heeft geleverd of het gebrek 
heeft verholpen, dan heeft de handelaar het recht om zich terug te trekken uit het contract, met uitsluiting van alle andere aanspraken. De 
leverancier moet minstens een termijn van 40 werkdagen krijgen. In geval van terugtrekking en als het goed reeds werd verkocht aan de 
eindgebruiker, vervangt de leverancier uitsluitend de tegenoverstaande waarde van het goed. Indien de handelaar de eindklant om welke reden ook 
niet voor de volledige waarde van het goed vergoedt, dan wordt de schadeloosstelling van de leverancier evenredig verminderd. Hogere kosten 
worden niet vergoed. Leveringsschade wordt enkel aanvaard, als die werd vermeld op de vrachtbrieven van de verzendfirma. 
9. TRANSPORTKOSTEN 
9.1 De transportkosten worden door de handelaar gedragen. Aparte overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd. 
10. GARANTIE 
10.1. Een garantie die verder reikt dan de wettelijke garantie, wordt uitsluitend door de fabrikant van de door de leverancier geleverde producten 
geleverd, en in overeenstemming met en tot beloop van de garantiebepalingen van de fabrikant. De afhandeling van garantieclaims die rechtstreeks 
tot de fabrikant gericht zijn, verloopt enkel via de leverancier als contractant van de fabrikant, zonder dat daardoor gelijk welke rechtstreekse 
aanspraken van de handelaar of zijn klant rechtstreeks tegenover de leverancier ontstaan. 
10.2. Schade of gebreken aan het door de leverancier geleverde goed, die kunnen worden teruggevoerd op een verkeerde hantering of onderhoud 
resp. wijzigingen aan het goed zelf ten opzichte van de staat waarin het geleverd is, zijn niet alleen uitgesloten van elke garantie, maar ook van een 
fabrieksgarantie. Evenzo zijn sporen van slijtage en vervanging van verbruiksgoederen of werkmiddelen (bijv. olie) uitgesloten van elke garantie of 
aanspraken uit de fabrieksgarantie. 
10.3. Enkel wanneer er geen openstaande vorderingen meer zijn tussen de leverancier en de handelaar, worden garantieprestaties gratis 
aangeboden door de leverancier aan de handelaar. In geval van openstaande vorderingen kan de handelaar benodigde garantiedelen ontvangen 
tegen vooruitbetaling. 
11. SCHADEVERGOEDING 
11.1. De leverancier is enkel aansprakelijk voor schade die terug te voeren is op opzettelijkheid of grove nalatigheid van hemzelf of zijn 
werknemers. De aansprakelijkheid verjaart binnen zes maanden nadat de handelaar kennis heeft gekregen van de schade en de veroorzaker 
ervan. De handelaar heeft in die gevallen het recht om zich terug te trekken, met uitsluiting van alle andere aanspraken. Een aansprakelijkheid voor 
schade van de handelaar of zijn klant, die voortvloeit uit het gebruik van het product dat het voorwerp uitmaakt van dit contract, wordt uitgesloten.  
12. RECHT OM PRESTATIES TE WEIGEREN, INHOUDINGS- EN VERREKENINGSRECHT 
12.1 Zijn tegenvorderingen van de handelaar erkend door de leverancier of gerechtelijk vastgesteld, dan kan de handelaar zijn tegenvorderingen 
verrekenen met de vorderingen van de leverancier ofwel zijn prestaties weigeren of inhouden. Is er geen sprake van erkenning van 
tegenvorderingen door de leverancier of een gerechtelijke vaststelling ervan, dan kan de handelaar op basis van zijn tegenvorderingen geen 
prestaties weigeren of inhouden, noch ze verrekenen. Het inhoudingsrecht kan in elk geval slechts tot beloop van de erkende tegenvordering 
worden geldend gemaakt. 
13. GEHEIMHOUDING / GEESTELIJKE EIGENDOM 
13.1. De leverancier en de handelaar verbinden zich ertoe om bedrijfsgeheimen die ze van elkaar vernemen, niet door te geven aan derden en om 
hun medewerkers overeenkomstige instructies te geven. De handelaar verbindt zich ertoe om, in het kader van zijn reclameactiviteiten, voor de 
contractproducten de industriële octrooirechten van de leverancier resp. de desbetreffende fabrikant in acht te nemen. Het gebruik van een 
merknaam met betrekking tot de door de leverancier geleverde merken, in de bedrijfstekst van de handelaar vereist de uitdrukkelijke toestemming 
van de leverancier (in het bijzonder bij SEGWAY-producten). Daarnaast is de reclameactiviteit van de handelaar met merken van de leverancier 
toegestaan.  
14. TOEWIJZING/DEBT SALE 
14.1. De Leverancier is gerechtigd de vorderingen uit de levering van goederen en/of diensten op de Klant en/of de Dealer met alle bijkomende 
rechten aan derden over te dragen en/of te verkopen. 
15. UITVOERINGSPLAATS, BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT 
15.1. Uitvoeringsplaats voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is de zetel van de leverancier. Voor alle geschillen die voortvloeien 
uit het contract, en over het ontstaan of de werkzaamheid ervan, is de bevoegde rechtbank,de rechtbank die op de zetel van de leverancier feitelijk 
bevoegd is. De leverancier behoudt zich het recht voor een beroep te doen op de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de handelaar. 
15.2. Het contract is onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitsluiting van de toepassing van het VN-verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). 
16. BEVRIJDENDE CLAUSULE 
16.1. Indien een bepaling van deze handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onuitvoerbaar zou zijn of worden, dan heeft dit geen 
impact op de werkzaamheid van alle andere handelsbepalingen. De contractanten zullen de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling vervangen door 
een werkzame en uitvoerbare bepaling, die de inhoud en het doel van de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
17. EU- AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING) 
17.1. De dealer is verplicht om in het kader van de bindende voertuigregistratie persoonlijke gegevens van eindgebruikers, zoals namen en 
contactgegevens, via de DEALER SPACE aan KSR door te geven. De overdracht is in een rechtmatig belang in de zin van art. 6 Paragraaf.1 lit. f 
EU- AVG, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat KSR de eindgebruikers rechtstreeks en zo snel mogelijk specifieke technische informatie voor 
kan toesturen. De dealer kan via DEALER SPACE een modelsjabloon verkrijgen, dat als toestemmingsverklaring voor de overdracht van zijn 
gegevens aan KSR aan de klant moet worden voorgelegd. Ook de gegevens van de eindgebruikers worden alleen volgens deze principes gebruikt. 
 
 
 
  ________________________   _____________________________________   ____________________________  
 Datum Stempel/Handtekening Klantnummer bij KSR 


