
Esri BeLux NV
Nerviërslaan 54
B - 1780 Wemmel
België
Tel: +32(0)2 460 74 80

RPR Brussels
BTW BE 0463.388.893
IBAN KBC BE74 4721 0115 4107
SWIFT KREDBEBB

PACKAGED SERVICES
ORDERFORMULIER

KLANTGEGEVENS (Gelieve de velden in te vullen)

Bedrijfsnaam:

Voornaam:

Land:Postcode + gemeente:

Straatnaam + huisnummer:

Ondernemingsnummer:

CONTACTDETAILS (Gelieve de velden in te vullen)

Familienaam:

Telefoonnummer:Email:

................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................

......................................................................................................................................

...........................................................

......................................................... .............................................................................

......................................................................................................................................

SELECTEER PAKKET(TEN) (Gelieve gewenste pakket aan te vinken)

HARMONISATION PROGRAMMA KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAMMA

€1425,00 (21% btw excl) 

Handtekening Klant + Naam + Datum

Mail het ingevulde formulier naar backoffice@esribelux.com

BASIC (0,5 d): € 475,00 (btw excl) 

STANDARD (1,5 d): € 1425,00 (btw excl) 

ADVANCED (2,5 d): € 2375,00 (btw excl) 

Esri BeLux Luxemburg
Rue Michel Welter 67
L - 2730 Luxemburg
Luxemburg
Tel: +352 287 707 25
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Trademarks provided under a license from Environmental Systems Research Institute Inc. 

Official Authorized Distributor 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
1. DEFINITIES 
Onder de benaming "ESRI" zoals hierna gebruikt dient te worden verstaan "ESRI BeLux N.V." 
 

2. TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling welke door ESRI is aanvaard. Behoudens voorafgaandelijk en 
schriftelijk akkoord van ESRI betreffende andere voorwaarden zal het feit dat de Koper ons een bestelling (een aanneming van werken, 
leveringen of diensten) toevertrouwt, op zich inhouden dat de Koper al onze hiernavermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De 
algemene en bijzondere voorwaarden die voorkomen in enige bestelbon of ander document uitgaand van de Koper zijn ons niet 
tegenstelbaar. 
 

3. LEVERING 
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de goederen steeds afgeleverd door ESRI en verzonden op risico van de 

Koper. De vervoerskosten (alsook de eventuele verzekering tijdens het vervoer) en de eventuele verplaatsings, reis- en 
verblijfkosten komen, tenzij uitdrukkelijk geleverd anders is bepaald, voor rekening van de Koper. 

3.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ESRI niet. Vertraging in de 
levering of de uitvoering, welke ook de oorzaak ervan is, geeft geen recht op enige schade, boete, vernietiging van de bestelling 
of ontbinding of verbreking van de overeenkomst. 

 
4. PRIJS 
4.1. De prijzen zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het aanbod of de prijsofferte van ESRI geldende waarden van lonen, 

materialen en overige prijsindices. ESRI behoudt zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen indien deze 
waarden een wijziging ondergaan. 

4.2. In de prijzen is niet inbegrepen de B.T.W., noch gelijk welke andere belastingen, douane- of invoerrechten en gelijkaardige 
kosten, die ten laste zijn van de Koper. 

 
5. BETALINGSVOORWAARDEN 
5.1. Bestellingen worden pas uitgevoerd na volledige voorafgaandelijke betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
5.2. Bij niet-betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest 

verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag, alsmede een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % 

van het factuurbedrag (met een minimum van 62,00 €) als schadebeding. 
5.3. Onverminderd de bovenvermelde bepalingen behoudt ESRI zich te allen tijde het recht voor om elke verdere uitvoering van 

werken, leveringen of diensten op te schorten tot volledige betaling van de aan ESRI verschuldigde bedragen, of om de 
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het 
nog uit te voeren gedeelte. 

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van ESRI, met dien verstande dat het risico voor 
verlies en/of beschadiging zal overgaan op de Koper zoals voorzien in Artikel 3. 
Bij niet-betaling op de vervaldag mag ESRI, op kosten van de Koper, de geleverde goederen onmiddellijk terugnemen, en dat enkel 
door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Koper, onverminderd het recht van ESRI om 
schadevergoeding te vorderen. 
 

7. VORDERINGEN 
Alle klachten aangaande zichtbare gebreken in de door ESRI uitgevoerde of gepresteerde werken, leveringen of diensten moeten 
onmiddellijk bij de levering schriftelijk aan ESRI worden medegedeeld, terwijl klachten betreffende verborgen gebreken, vastgesteld 
binnen een termijn van vier (4) maanden na uitvoering van de desbetreffende werken, leveringen of diensten binnen de vijf (5) dagen 
na vaststelling van het gebrek schriftelijk bij aangetekend schrijven aan ESRI moeten worden bekendgemaakt. 
Indien de Koper nalaat om schriftelijk kennis te geven aan gelijk welke klacht binnen de bovenvermelde tijdslimieten, zal dit worden 
beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de werken, leveringen of diensten en als een afstand door de Koper van elke 
vordering met betrekking daarop. 
Alle betwiste goederen moeten door de Koper onaangeroerd ter beschikking van ESRI worden gehouden en mogen niet worden 
terugbezorgd aan ESRI zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming. 
Ingeval een klacht vanwege de Koper door ESRI is aanvaard, beperkt de aansprakelijkheid van ESRI zich ertoe om naar zijn keuze de 
betwiste goederen te herstellen of te vervangen, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere verantwoordelijkheid, tussenkomst of 
vergoeding vanwege ESRI. 
ESRI zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die is opgelopen door de Koper als gevolg van de door 
ESRI uitgevoerde of gepresteerde werken, leveringen of diensten. 
 

8. ONTBINDING 
ESRI houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van 
de Koper. 
 

9. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID 
Op alle overeenkomsten met ESRI is enkel het Belgisch Recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken 
van Brussel bevoegd. 
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