
 
 

ALGEMENE  VOORWAARDEN ORTHOSOL 
 
1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en prestaties verricht 

door Orthosol BV, met zetel te Kleingentstraat 25, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0770.720.329 
(hierna vermeld als “OrthoSol”). De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun relatie uitsluitend wordt 
geregeld door onderstaande algemene voorwaarden. Afwijkingen hierop kan enkel worden aanvaard, mits 
instemming van OrthoSol. 

  
2. De levering geschiedt normaliter in het centrum van OrthoSol. De verzending van de goederen geschiedt steeds 

op het risico van de patiënt, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn. De patiënt kan niet 
opwerpen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien OrthoSol daarvan niet binnen 
de 7 dagen na levering, bij aangetekend schrijven, in kennis heeft gesteld. De bedongen leveringstermijn gaat pas 
in als alle voor de uitvoering van de verrichting noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit 
zijn van OrthoSol. De leveringstermijn wordt enkel als aanwijzing gegeven en kan bij vertraging geen grond tot 
enige vordering opleveren, noch enige grond tot ontbinding van de bestelling of overeenkomst. 

 
3. Ingeval van annulatie van een bestelling door de patiënt, behoudt OrthoSol het recht voor om overeenkomstig 

het gemeen recht de uitvoering van de bestelling te vorderen, ofwel de bestelling na voorafgaandelijke 
ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de patiënt OrthoSol van 
rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van 
de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 30 % van de waarde van de 
bestelling. 

 
4. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen contant betaalbaar voor of bij aflevering. 

 
De niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle 
andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. 
OrthoSol heeft steeds het recht om een vooruitbetaling van de prijs te vragen, wanneer dit naar haar oordeel 
wenselijk is. 

 
5. Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente 

van 10 % per jaar. 
 

In geval van in rechten niet gerechtvaardigde zelfs gedeeltelijke ontstentenis van betaling niettegenstaande 
rappel, zal de schuld daarenboven worden vermeerderd met 12 % van het bedrag van de factuur met een 
minimum van 50 EUR als vaste vergoeding voor de geleden schade en met eventuele gerechtskosten. 
In geval van vertraging in de betaling is OrthoSol voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen 
of alle verplichtingen tegenover de patiënt op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst, met schadeloosstelling. 

 
6. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke en precieze klacht binnen 5 

dagen nà ontvangst ervan. 
 
7. De geleverde goederen blijven de eigendom van OrthoSol tot de prijs volledig betaald is. Alle risico’s van 

beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de patiënt. De betaalde voorschotten blijven verworven door 
OrthoSol ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Indien de patiënt de aan goederen, zelfs 
verwerkt, herverkoopt, draagt deze vanaf heden aan OrthoSol alle schuldvorderingen over die voortkomen uit 
deze herverkoop. 

 
8. Indien OrthoSol als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zijn partijen 

ieder gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. In geval van overmacht is de patiënt niet gerechtigd tot enige 
vorm van schadevergoeding en behoudt OrthoSol het recht op betaling van het eventuele reeds geleverde of de 
gemaakte kosten. 
 

9. De rechtbanken van Gent zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, waarbij de 
Belgische wetgeving alleen geldt. OrthoSol behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te 
richten.     


