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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELIOX 
AUTOMOTIVE B.V. (KvK nr: 60956224) EN HAAR 
GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN VOOR DE 
VERKOOP VAN LADERS EN AANVERWANDE 
GOEDEREN EN DIENSTEN 

 
I. ALGEMENE BEPALINGEN 
ARTICLE 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 
1.1 Voor de toepassing van deze AV en alle daarmee 
verband houdende documenten hebben de hieronder in 
alfabetische volgorde gedefinieerde termen met een 
hoofdletter de volgende betekenis, waarbij deze termen in 
het enkelvoud of in het meervoud kunnen worden gebruikt 
en vice versa, al naar gelang de context vereist: 
Artikel: betekent elk artikel van deze AV.  
AV: deze algemene verkoopvoorwaarden van Heliox voor 
de verkoop van Laders en aanverwante goederen en 
Diensten. 
Charger Maintenance Manual: de handleiding met de 
instructies, eisen en voorwaarden die nodig zijn voor het 
onderhoud van de laders. 
Charger User Manual: de handleiding met de nodige 
instructies voor het gebruik van Lader. 
"Zeggenschap": in de zin van deze definitie betekent het 
bezit van 50% (vijftig procent) of meer van de nominale 
waarde van het uitgegeven aandelenkapitaal of 50% (vijftig 
procent) of meer van de stemrechten in de algemene 
vergadering van aandeelhouders of de bevoegdheid hebben 
om een meerderheid van de bestuurders te benoemen of 
anderszins de activiteiten van een dergelijke vennootschap, 
firma, maatschap of andere rechtspersoon te sturen, maar 
een dergelijke rechtspersoon wordt alleen geacht een 
Gelieerde Vennootschap te zijn zolang een dergelijke band 
bestaat.   
Data Management and Monitoring Agreement (DMMA): 
een overeenkomst met betrekking tot bepaalde 
energiebeheer- en monitoringdiensten, die onder andere 
betrekking kunnen hebben op het analyseren, monitoren en 
beheren van de laadinfrastructuur van de Klant met 
betrekking tot de Laders. 
Diensten: alle preventieve onderhouds- en correctieve 
reparatiediensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de 
levering van Reserveonderdelen, die in verband met de 
Laders moeten worden verleend krachtens een afzonderlijke 
Service Level Agreement. 
FAT: betekent de fabrieksacceptatietest voor de Lader zoals 
beschreven in de FAT-specificaties, uit te voeren door Heliox 
op de productielocatie om te onderzoeken of een Lader 
voldoet aan de FAT-specificaties. 
FAT-specificaties: de gedetailleerde specificaties voor de 
FAT. 
Gebruiksvoorwaarden van de Installatielocatie: de 
voorwaarden die vereist zijn voor het gebruik van de 
Installatielocatie, zoals uiteengezet in de 
Verkoopovereenkomst.  
Heliox: Heliox Automotive B.V. een besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 
statutair gevestigd te Best, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 60956224 en aan haar 
Gelieerde Vennootschappen. 
Heliox Belastingen: heeft de betekenis die eraan wordt 
gegeven in Artikel 8.3. 
Heliox Data: alle informatie en data in welke vorm dan ook 
over, of betrekking hebbend op het bedrijf of de activiteiten 
van Heliox en haar Gelieerde Vennootschappen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over 
producten, technologie, IT-operaties, intellectuele 
eigendomsrechten, knowhow, financiële informatie, 
klantgegevens, Persoonsgegevens, resultaten, 
datastructuren en documentatie die door Heliox aan Klant 
bekend wordt gemaakt bij de uitvoering van de 
Verkoopovereenkomst. 
Heliox Garantievoorwaarden (WTC = Warranty Terms 
and Conditions): de garantievoorwaarden voor Laders die 
van toepassing zijn op de verkoop van de Laders.   
Installatie of Installeren: de montage, installatie (of 
installatieondersteuning), supervisie, test en/of 
commissionering van de Ladersystemen door Heliox op de 

Installatielocatie en aanverwante Diensten, met inbegrip van 
de uitvoering van de SAT, zoals overeengekomen in de 
Verkoopovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen in de Verkoopovereenkomst, omvat de 
Installatie niet het uitvoeren van enige elektrische werken 
buiten de kast van de Ladersystemen noch het verleggen 
van kabels. 
Installatielocatie: de locatie waar de installatie van het 
Laadsysteem plaatsvindt, zoals bepaald in de 
Verkoopovereenkomst.  
Installatielocatie Specificaties: de (infrastructurele) 
voorzieningen en voorwaarden voor de Installatielocatie, 
zoals vastgelegd in de Verkoopovereenkomst.  
Intellectuele Eigendomsrechten: geregistreerde en niet-
geregistreerde intellectuele en industriële 
eigendomsrechten en toepassingen, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, octrooirechten, handelsmerkrechten, 
databankrechten, ontwerprechten, uitvindingen, processen, 
formules, auteursrechten, bedrijfs- en productnamen, logo's, 
slogans, handelsgeheimen, industriële modellen, 
processen, ontwerpen, methodologieën, software (met 
inbegrip van alle broncodes) en bijbehorende documentatie, 
technische informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, informatie met betrekking tot uitvindingen, ontdekkingen, 
concepten, methodologieën, modellen, onderzoeks-, 
ontwikkelings- en testprocedures, de resultaten van 
experimenten, tests en proeven, fabricageprocessen, 
technieken en specificaties, kwaliteitscontrolegegevens, 
analyses, rapporten), fabricage-, engineering- en technische 
tekeningen, gegevens, knowhow, Software en informatie, 
kopieën en tastbare belichamingen van al het voorgaande, 
in welke vorm of welk medium dan ook en alle morele 
rechten en dergelijke die daarmee verband houden. 
Klant: de Partij die met Heliox een Verkoopovereenkomst 
sluit. 
Klantbelastingen: heeft de betekenis die eraan wordt 
gegeven in Artikel 8.3. 
Kooporder: een schriftelijke kooporder van Klant voor de 
koop, Levering en/of Installatie van de Laders, op basis 
waarvan Klant de door Heliox uitgebrachte Offerte, 
aanvulling of wijziging daarop bevestigt. 
Lader: lader van Heliox zoals nader gespecificeerd in de 
Verkoopovereenkomst, zoals Ladersysteem en/of Mobiele 
Lader.  
Ladersysteem: de door Heliox te Installeren lader, inclusief 
licentie tot gebruik van de Software, simkaart en/of 
Systeemonderdelen, zoals uiteengezet in de 
Verkoopovereenkomst.  
Ladersysteemonderdelen: specifieke onderdelen, 
materialen en uitrusting die vereist zijn voor de integratie 
en/of aansluiting van de Lader op de bestaande en/of 
beschikbare infrastructuur en/of nutsvoorzieningen op de 
Installatielocatie.  
Levering: de levering en het vervoer van de Laders en/of 
levering van Diensten, zoals bepaald in de 
Verkoopovereenkomst.  
Leveringsdatum: heeft de betekenis beschreven in Artikel 
27.1 en Artikel 34.1. 
Licentie: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in 
Artikel 14.1.  
Klantlocatie: de locatie waar (indien van toepassing) de 
Laders naartoe worden geleverd, geïnspecteerd, 
geïnstalleerd en in gebruik genomen door de Klant, zoals 
beschreven in de Verkoopovereenkomst. 
Mobiele Laders: de door Heliox te leveren mobiele Laders 
van Heliox, inclusief in licentie tot gebruik van de Software 
en simkaart, zoals nader gespecificeerd in de 
Verkoopovereenkomst. 
Offerte: elke aanbieding met betrekking tot de verkoop, 
Levering en/of Installatie van de Laders, op basis waarvan 
Heliox de Laders aan Klant zal verkopen, Leveren en/of 
Installeren, met inbegrip van elke bijlage. 
Overeenkomstprijs: het totaalbedrag van de prijzen, 
kosten en vergoedingen zoals gespecificeerd in de 
Verkoopovereenkomst dat door Klant aan Heliox 
verschuldigd is. 
Overmacht: omvat, maar is niet beperkt tot, richtlijnen van 
de regering of van personen die daarvoor te handelen, 
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wetgeving, oorlog, epidemieën of pandemieën, burgerlijke 
onlusten, brand, droogte, stroomuitval, explosie, oproer, 
storingen of stilstand van essentiële productieapparatuur, 
overstroming, aardbeving, lock-out, lockdown 
transportkwesties, tekort aan essentiële grondstoffen, 
vertragingen in de toeleveringsketen, sluiting door derde 
landen van export naar Europa of de Verenigde Staten van 
Amerika voor chips en halfgeleiders, aanzienlijke 
materiaalprijsstijgingen, staking of andere acties van 
werknemers met het oog op of ter bevordering van een 
handelsgeschil of als gevolg van een verplichting om 
materialen aan te kopen of overmacht van enige andere 
aard, met inbegrip van niet- of laattijdige levering wegens 
niet- of laattijdige nakoming van verplichtingen van 
onderaannemers van Heliox of door Heliox ingeschakelde 
transportbedrijven en/of solvabiliteits- en/of 
liquiditeitsproblemen en/of faillissement van door Heliox 
ingeschakelde derden, voor zover een van deze 
omstandigheden de uitvoering van de 
Verkoopovereenkomst door Heliox verhindert.  
Overnameverklaring: een verklaring van overname van de 
Ladersystemen in geval SAT niet kan worden uitgevoerd 
terwijl de Ladersystemen (gedeeltelijk) in (commercieel) 
gebruik zullen worden genomen door de Klant. 
Partij: Heliox en Klant afzonderlijk.  
Partijen: Heliox en Klant samen.  
Productiesite: de productiesite van Heliox of haar 
onderaannemer waar de Laders worden gefabriceerd en/of 
geassembleerd, zoals uiteengezet in de 
Verkoopovereenkomst.  
Reserveonderdelen: de reserve- en 
vervangingsonderdelen voor de Laders. 
SAT: betekent de site acceptatietest voor de Ladersystemen 
zoals beschreven in de SAT Specificaties uit te voeren door 
Heliox en de vertegenwoordigers van Klant op de 
Installatielocatie om na te gaan of het Ladersysteem voldoet 
aan de Specificaties.  
SAT Specificaties: de gedetailleerde specificaties voor de 
SAT, zoals uiteengezet in de Verkoopovereenkomst. 
Service Level Agreement (SLA): een overeenkomst, die 
onder meer betrekking kan hebben op het Leveren van 
onderhouds- en hersteldiensten, backofficediensten, 
diensten met betrekking tot Software die gesloten kunnen 
worden tussen Partijen of tussen Heliox en de eindgebruiker 
van de Lader. 
Software: de software gerelateerd aan of geïntegreerd in de 
Lader die eigendom is van of in het bezit is van Heliox en 
aan Klant (of aan de eindgebruiker) in licentie is gegeven 
onder de Licentie, zoals nader omschreven in Artikel 14.1 
en de betreffende Verkoopovereenkomst. 
Specificaties: de gedetailleerde specificaties, 
beschrijvingen en tekeningen van de Laders zoals 
overeengekomen tussen Partijen en als zodanig 
gespecificeerd en omschreven in de Verkoopovereenkomst. 
Specificaties Ladersysteemonderdelen: de 
gedetailleerde specificaties, beschrijvingen en tekeningen 
van de Systeemonderdelen zoals overeengekomen tussen 
Partijen en als zodanig gespecificeerd en omschreven in de 
Verkoopovereenkomst. 
Verkoopovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst 
tussen Heliox en Klant voor de verkoop, Levering en/of 
Installatie van de Laders, waarvan deze AV integraal deel 
uitmaken, met inbegrip van alle daarbij behorende bijlagen, 
latere wijzigingen en/of aanvullingen, zoals schriftelijk 
overeengekomen tussen Partijen. Bij gebreke van een 
schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, geldt de Offerte 
inclusief deze AV als Verkoopovereenkomst tussen Partijen.  
Vertrouwelijke Informatie: de Verkoopovereenkomst, de 
voorwaarden en uitvoering daarvan, alsmede alle informatie 
en knowhow (met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
tekeningen, ontwerpen en andere Intellectuele 
Eigendomsrechten) die door een Partij in welke vorm dan 
ook aan de andere Partij is verstrekt of anderszins ter kennis 
van een Partij is gekomen in verband met de uitvoering van 
de Verkoopovereenkomst en alle gegevens die direct of 
indirect van dergelijke informatie zijn afgeleid en alle 
eventuele garantieclaims die uit hoofde van de 
Verkoopovereenkomst kunnen ontstaan. De Heliox Data 

dienen eveneens als Vertrouwelijke Informatie te worden 
beschouwd. 
1.2 Verwijzingen naar de Partijen omvatten hun respectieve 
rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. 
1.3 Wettelijke termen en uitdrukkingen en juridische 
begrippen die in deze AV worden gebruikt, hebben de 
betekenis die daaraan volgens de Nederlandse wetgeving 
wordt toegekend en moeten dienovereenkomstig worden 
gelezen en geïnterpreteerd. 
 
ARTICLE 2. TOEPASSELIJKHEID 
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle Offertes, 
Kooporders en Verkoopovereenkomsten, alsmede op alle 
daarmee verband houdende rechtshandelingen van 
Partijen. 
2.2 Met de schriftelijke aanvaarding door de Klant van een 
Offerte, met de ondertekening van een 
Verkoopovereenkomst, of met het begin van de uitvoering 
daarvan, is de Klant van rechtswege gebonden aan deze 
AV. 
2.3 De toepasselijkheid van de algemene 
inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4  Heliox heeft het recht deze AV te wijzigen en de 
gewijzigde versie bekend te maken op haar website of door 
toezending ervan aan Klant. 
2.5 Indien één of meer bepalingen van deze AV door een 
bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of onafdwingbaar 
worden bevonden, tast dit de wettigheid, geldigheid of 
afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze AV 
niet aan. Heliox zal deze onwettige, ongeldige of niet-
afdwingbare bepaling vervangen door een wettige, geldige 
of afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de 
doelstellingen van de onwettige, ongeldige of niet-
afdwingbare bepaling verwezenlijkt. 
2.6 Deze AV bestaan uit verschillende hoofdstukken: 
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen, Hoofdstuk II. 
Aanvullende bepalingen betreffende de Installatie van 
Laadsystemen, Hoofdstuk III. Aanvullende bepalingen 
betreffende de Levering van Mobiele Laders. De bepalingen 
van Hoofdstuk I. zijn steeds van toepassing op de Offertes, 
de Kooporders en de Verkoopovereenkomst. De bepalingen 
van één of meer van de andere Hoofdstukken zijn van 
toepassing, afhankelijk van de aard van de prestaties zoals 
overeengekomen in de respectievelijke 
Verkoopovereenkomst. 
2.7 Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke en 
gemeenrechtelijke rechten van Heliox, maar vormen een 
aanvulling daarop. 
2.8 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze AV en de 
Verkoopovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de 
Verkoopovereenkomst.  
 
ARTICLE 3. OFFERTES, KOOPORDERS, 

OVEREENKOMSTEN 
3.1 Alle Offertes van Heliox zijn vrijblijvend en, tenzij 
schriftelijk anders door Heliox verklaard, geldig voor een 
periode van 30 (dertig) dagen na dagtekening daarvan. 
Heliox behoudt zich het recht voor haar Offertes zonder 
schadevergoeding in te trekken of te wijzigen zolang Klant 
de Offerte nog niet heeft aanvaard door het verstrekken van 
een Kooporder.  
3.2 Elke Offerte van Heliox bevat de Specificaties en indien 
van toepassing hoeveelheid, Leveringsdatum en eventuele 
andere details die essentieel zijn voor een goede uitvoering 
van de Verkoopovereenkomst. Indien Klant akkoord gaat 
met de voorwaarden van de Offerte, dient Klant de Offerte 
te bevestigen door een ondertekend exemplaar van de 
Offerte aan Heliox te retourneren dan wel een afzonderlijke 
Kooporder te verstrekken die in overeenstemming is met de 
bepalingen van de Offerte. Een van de Offerte van Heliox 
afwijkende opdracht kan door Heliox worden geweigerd.  
3.3 Geen enkele Kooporder is bindend voor Heliox tenzij ze 
schriftelijk door Heliox is bevestigd. Een bevestigde Offerte 
(door Klant) of een bevestigd Kooporder (door Heliox) vormt 
een Verkoopovereenkomst. De Offerte van Heliox heeft 
steeds voorrang op de Kooporder van Klant. 



 

Oktober 2022  
Pagina 3 van 9  

3.4 Wanneer een Kooporder door Klant wordt geplaatst 
zonder voorafgaande Offerte en Heliox vervolgens Laders 
verkoopt, Levert en/of Installeert, is dit een bevestiging van 
de Kooporder en vormt dit een Verkoopovereenkomst 
waarop deze AV en de Heliox Garantievoorwaarden van 
toepassing zijn. Aanvullende afspraken behoeven de 
schriftelijke goedkeuring van Heliox. 
3.5 Klant kan geen rechten ontlenen aan mondelinge 
toezeggingen van Heliox, tenzij en voor zover deze 
schriftelijk door Heliox zijn bevestigd. 
3.6 Alle kennisgevingen met betrekking tot de 
Verkoopovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden.  
 
ARTICLE 4. WIJZIGINGEN  
4.1 Indien in opdracht van of in overleg met Klant enige 
wijziging wordt aangebracht in de Levering en/of Installatie 
van de Lader die niet in de Offerte en/of de 
Verkoopovereenkomst is opgenomen, zullen de daardoor 
ontstane extra kosten door Heliox als meerwerk aan Klant in 
rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende 
tarieven. Heliox is niet verplicht een wijzigingsverzoek te 
accepteren en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke 
Verkoopovereenkomst wordt gesloten.  
4.2 Heliox behoudt zich het recht voor om te allen tijde 
wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van of 
verbeteringen toe te voegen aan Laders, zonder dat dit tot 
enige verplichting leidt ten aanzien van eerder aan Klant 
geleverde en/of geïnstalleerde Laders. 
4.3 Heliox mag, op eigen kosten, wijzigingen in de Laders 
aanbrengen die zij naar eigen goeddunken nodig acht om de 
Laders in overeenstemming te brengen met de toepasselijke 
Specificaties. Indien de Klant bezwaar maakt tegen 
dergelijke wijzigingen, is Heliox ontheven van haar 
verplichting om te voldoen aan de toepasselijke 
Specificaties voor zover de conformiteit kan worden 
beïnvloed door een dergelijk bezwaar.  
 
ARTICLE 5. VERPLICHTE WIJZIGINGEN 
5.1 Heliox kan de Verkoopovereenkomst beëindigen indien 
de Laders getroffen worden door dwingende wijzigingen 
opgelegd door de bevoegde autoriteiten. Deze beëindiging 
kan met onmiddellijke ingang geschieden en Heliox is op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vordering 
voortvloeiend uit deze beëindiging. 
5.2 Klant zal Heliox gedurende de looptijd van de 
Verkoopovereenkomst alle informatie verstrekken die nodig 
is om Heliox in staat te stellen te voldoen aan de vereisten 
van enige federale, staats-, lokale of buitenlandse autoriteit 
bij het gebruik, Levering en/of Installatie van de Laders.  
 
ARTICLE 6. AFMETINGEN, GEWICHTEN, 
ILLUSTRATIES EN GEGEVENS  
6.1 De afmetingen, gewichten, illustraties, capaciteiten, 
technische gegevens en afbeeldingen in de catalogi, 
websites, voorraadlijsten en ander reclamemateriaal gelden 
slechts bij benadering. Deze gegevens zijn niet bindend, 
behalve voor zover zij uitdrukkelijk zijn gegarandeerd in de 
Verkoopovereenkomst. 
6.2  Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 
Heliox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de verkoop, 
Levering en/of Installatie van de Laders, waarvan Klant 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor dit doel, juist en tijdig aan Heliox zijn verstrekt. Indien 
de voor de uitvoering van de Verkoopovereenkomst 
benodigde gegevens niet juist of niet tijdig aan Heliox zijn 
verstrekt, heeft Heliox het recht de uitvoering van de 
Verkoopovereenkomst op te schorten en/of de uit de 
vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven van Heliox aan Klant in rekening te brengen. 
 
ARTICLE 7. LEVERING, INSTALLATIE EN  
VERPAKKING 
7.1 Indien voor de Levering en/of de Installatie van (delen 
van) de Laders een Leveringsdatum is opgegeven of 
overeengekomen, is deze steeds indicatief en bevat deze 
derhalve nimmer een fatale termijn. Heliox zal zich echter 
naar redelijkheid inspannen om de Laders op de datum van 
Levering respectievelijk binnen de Leveringstermijn te 

Leveren en/of te Installeren. Indien Heliox verwacht dat een 
overeengekomen Leveringsdatum zal worden 
overschreden, zal zij Klant daarvan onverwijld schriftelijk in 
kennis stellen. Heliox zal in dat geval alle redelijke 
inspanningen verrichten om de Laders zo spoedig mogelijk 
te leveren en/of te Installeren en Klant van de situatie op de 
hoogte te houden. 
7.2 Het niet Leveren en/of Installeren van de Laders op de 
overeengekomen Leveringsdatum of binnen een 
Leveringstermijn geeft de Klant niet het recht om haar 
verplichtingen onder de Verkoopovereenkomst niet na te 
komen of op te schorten. 
7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Heliox 
gerechtigd de Laders in deelleveranties te Leveren en/of te 
Installeren. Heliox is gerechtigd deelleveranties afzonderlijk 
te factureren. Vertraging in een deellevering ontslaat Klant 
niet van haar verplichting tot afname van de resterende 
Levering en/of Installatie van de Laders. 
7.4 Alle Laders worden geleverd in standaard herbruikbare 
verpakkingen en op standaard verpakkingsniveaus. Voor 
elke speciale verpakking, etikettering of markering van de 
Laders kunnen, naar keuze van Heliox, extra kosten in 
rekening worden gebracht. 
 
ARTICLE 8. OVEREENKOMSTPRIJS EN BELASTINGEN 
8.1 Als tegenprestatie voor de verkoop, Levering en/of 
Installatie van de Laders onder de Verkoopovereenkomst, 
betaalt Klant aan Heliox de Overeenkomstprijs, die wordt 
berekend zoals gespecificeerd in de Offerte of de 
Verkoopovereenkomst. 
8.2 De prijzen zijn geldig 30 (dertig) dagen vanaf de datum 
van de Offerte van Heliox. Eventuele 
prijsaanpassingsclausules dienen uitdrukkelijk en schriftelijk 
door Heliox te worden overeengekomen en bevestigd. 
8.3 Heliox is verantwoordelijk voor alle 
vennootschapsbelastingen gemeten naar netto-inkomsten 
als gevolg van de uitvoering van of betaling voor 
werkzaamheden onder de Verkoopovereenkomst ("Heliox 
Belastingen"). Klant is verantwoordelijk voor alle 
belastingen, heffingen, vergoedingen of andere lasten van 
welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
verbruiks-, bruto-ontvangst-, invoer-, eigendoms-, verkoop-, 
zegel-, omzet-, gebruiks- of omzetbelasting, of belasting 
over de toegevoegde waarde, en alle daarmee verband 
houdende heffingen, tekorten, boetes, bijtellingen, rentes of 
aanslagen, opgelegd door enige overheidsinstantie aan 
Klant of Heliox of haar onderaannemers) in verband met de 
Verkoopovereenkomst of de uitvoering van of betaling voor 
werkzaamheden uit hoofde van de Verkoopovereenkomst, 
met uitzondering van Heliox-belastingen 
("Klantbelastingen"). In de Overeenkomstprijs is het 
bedrag van eventuele Klantbelastingen niet inbegrepen. 
Klant zal Heliox desgevraagd binnen een maand na betaling 
officiële kwitanties van de van toepassing zijnde 
overheidsinstantie verstrekken voor ingehouden of 
ingehouden belastingen. 
8.4 Indien Klant is vrijgesteld van de betaling van 
belastingen of in het bezit is van een toestemming tot directe 
betaling, zal Klant bij de totstandkoming van een 
Verkoopovereenkomst Heliox een voor de desbetreffende 
overheidsinstanties aanvaardbare kopie van een dergelijk 
certificaat of een dergelijke toestemming doen toekomen.  
8.5 Indien in de Overeenkomstprijs belastingen, lasten, 
heffingen en rechten zijn begrepen, zal de 
Overeenkomstprijs worden aangepast aan eventuele 
wijzigingen in deze belastingen, lasten, heffingen of rechten, 
opgelegd krachtens enige federale, staats-, provinciale, 
gemeentelijke of lokale wetgeving of autoriteit na de datum 
van indiening van de Offerte van Heliox die van toepassing 
is op de verkoop, Levering en/of Laders, en zal de 
Overeenkomstprijs aan dergelijke wijzigingen worden 
aangepast.  Eventuele boete- of rentekosten die aan Heliox 
in rekening worden gebracht wegens te late betaling door 
Klant, komen voor rekening van Klant. 
8.6 De door Heliox in catalogi, bulletins of prijslijsten 
gepubliceerde prijsinformatie is geen definitieve Offerte of 
aanbod tot verkoop. 
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8.7 Heliox behoudt zich het recht voor om de prijzen te 
aanvaarden/weigeren en/of aan te passen zoals bepaald in 
de Verkoopovereenkomst voor alle wijzigingen of 
veranderingen toegestaan of aangebracht door de Klant. 
 
ARTICLE 9. BETALINGSVOORWAARDEN 
9.1 De Klant zal de Overeenkomstprijs betalen in 
overeenstemming met het betalingsschema zoals 
uiteengezet in de Verkoopovereenkomst.  
9.2 Klant dient de facturen van Heliox volledig en zonder 
enige korting, inhouding, verrekening of tegenvordering 
binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te betalen door 
overschrijving op de bankrekening van Heliox, 
overeenkomstig de in de Verkoopovereenkomst vermelde 
voorwaarden. Alle kosten van betaling zijn voor rekening van 
Klant. Betalingen zullen geschieden in Euro's, tenzij anders 
aangegeven. Betwisting van de facturen door Klant schort 
de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. 
9.3 Indien Klant niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen 
voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim en is de gehele 
Overeenkomstprijs en eventuele nota's of zekerheden uit 
dien hoofde onmiddellijk opeisbaar. Klant is gehouden 
Heliox vanaf de vervaldag rente te betalen over de 
verschuldigde bedragen tegen het hoogste van de volgende 
percentages: 1,5% (anderhalf procent) per maand en 18% 
(achttien procent) per jaar, dan wel de maximale rentevoet 
die op dat moment volgens de toepasselijke wetgeving is 
toegestaan. Deze rente wordt berekend vanaf de 
oorspronkelijke vervaldag tot de datum van volledige 
betaling. Elke laattijdige betaling zal de rente opbrengen die 
door Heliox wordt vastgesteld op de datum van uitgifte, 
berekend en verschuldigd op maandelijkse basis. Bij 
laattijdige betaling van de factuur in vreemde valuta, dient 
het factuurbedrag op basis van de FX-stand op de vervaldag 
van de factuur te worden betaald, of zal Heliox naast de 
rente ook het FX-verschil aanrekenen. Het voorgaande geldt 
naast en niet in de plaats van alle andere rechten en 
rechtsmiddelen die Heliox wettelijk of redelijkerwijs voor een 
dergelijk verzuim kan aanwenden.  
9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband 
houdende met de invordering van door Klant aan Heliox 
verschuldigde en niet tijdig ontvangen betalingen, komen ten 
laste van Klant. 
9.5 Indien: a) Klant wordt geliquideerd; b) Klant in staat van 
faillissement wordt verklaard; en/of c) aan Klant surseance 
van betaling wordt verleend, zijn de betalingsvorderingen 
van Heliox op Klant onmiddellijk opeisbaar. 
9.6 Indien Klant in gebreke blijft met de betaling 
overeenkomstig de bepalingen van deze AV, is Heliox 
gerechtigd haar verplichtingen jegens Klant op te schorten 
of de Verkoopovereenkomst te beëindigen. 
9.7 Indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk 
nakomt, alsmede indien Heliox om welke reden dan ook 
meent dat Klant zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk 
zal nakomen, is Heliox te allen tijde gerechtigd van Klant 
afdoende zekerheid, zoals een bank- of nakomingsgarantie, 
te verlangen voor de deugdelijke nakoming van de 
betalingsverplichtingen van Klant.  
 
ARTICLE 10. SCHORSING EN BEEINDIGING  
10.1 Heliox is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar 
verplichtingen uit de Verkoopovereenkomst op te schorten, 
dan wel de Verkoopovereenkomst te beëindigen, ingeval: 
(i) de Klant haar verplichtingen uit hoofde van de 
Verkoopovereenkomst niet tijdig en/of niet volledig nakomt; 
(ii) Heliox omstandigheden ter kennis komen die goede 
grond geven te vrezen dat Klant haar verplichtingen uit de 
Verkoopovereenkomst niet tijdig en/of niet volledig zal 
nakomen; 
(iii) Klant is op grond van Artikel 9.7 verzocht voldoende 
zekerheid te stellen voor de nakoming van haar 
verplichtingen uit de Verkoopovereenkomst en deze 
zekerheid wordt niet (voldoende) gesteld.  
10.2 Alle bestellingen worden gedaan onder voorbehoud 
van goedkeuring door Heliox van de kredietwaardigheid van 
de Klant. Heliox behoudt zich het recht voor om de verkoop, 
Levering en/of de Installatie van een Lader zoals bepaald in 

de Verkoopovereenkomst te weigeren en/of de 
betalingsvoorwaarden zoals bepaald in Artikel 9 te wijzigen. 
10.3 Heliox heeft voorts het recht de Verkoopovereenkomst 
te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke 
van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen van 
Heliox onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet langer kan worden gevergd. 
10.4 Indien de Verkoopovereenkomst wordt beëindigd op 
grond van Artikel 10.3, zijn de vorderingen van Heliox op 
Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Heliox de nakoming van 
de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit 
het toepasselijke recht en de Verkoopovereenkomst. 
10.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit 
Artikel 10 behoudt Heliox steeds het recht 
schadevergoeding te vorderen in geval van opschorting of 
beëindiging. 

 
ARTICLE 11. HANDLEIDINGEN 
11.1 Voor zover een handleiding voor de Laders wordt 
geleverd aan de Klant, behoudt Heliox zich het recht voor 
om een vergoeding per handleiding vast te stellen voor elke 
bijkomende handleiding die door Klant wordt aangevraagd. 
Elke door Heliox vervaardigde handleiding dient te worden 
beschouwd als Intellectuele Eigendomsrechten van Heliox 
en is derhalve onderworpen aan de bepalingen van Artikel 
17. 

 
ARTICLE 12. SLA / DMMA 
12.1 Heliox kan aan Klant of een eindgebruiker van de 
Laders aanbieden om een Service Level Agreement (SLA) 
en/of een Data Management and Monitoring Agreement 
(DMMA) af te sluiten. 
12.2 De Laders vereisen periodiek (preventief) onderhoud. 
Indien Klant of de eindgebruiker geen SLA met Heliox heeft 
gesloten in verband met dergelijke door Heliox onder de 
Verkoopovereenkomst met Klant geleverde Laders, dan 
dient de Klant of de eindgebruiker de Laders te onderhouden 
overeenkomstig de Charger Maintenance Manual. Klant 
stemt ermee in en erkent dat indien de Laders niet naar 
behoren worden onderhouden door de Klant, de garantie op 
de Laders zoals uiteengezet in Artikel 13 vervalt. 
12.3 Alle geaggregeerde gegevens en data die worden 
gegenereerd uit het energiebeheer- en monitoringdiensten, 
die niet specifiek kunnen worden gekoppeld aan een 
individu, worden eigendom van Heliox en kunnen door 
Heliox worden gebruikt voor de verbetering van haar Laders 
en de door Heliox geleverde diensten, en kunnen worden 
gedeeld met Heliox-fabrikanten, -leveranciers en -klanten, 
met dien verstande dat deze data geen persoonsgegevens 
bevatten. 

 
ARTICLE 13. GARANTIEVOORWAARDEN VOOR 
LADERS EN BIJBEHORENDE DIENSTEN (WTC) 
13.1 De garantie op de Laders wordt verleend door Heliox 
en is onderworpen aan Heliox Garantievoorwaarden WTC.  
13.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in de 
Verkoopovereenkomst, geldt de ondertekende 
Verkoopovereenkomst en/of eventuele Offerte als dwingend 
bewijs dat Klant kennis heeft kunnen nemen van de Heliox 
WTC en instemt met gebondenheid aan deze Heliox WTC. 
13.3 Indien Heliox Diensten voor Klant moet verrichten in 
verband met of als onderdeel van de Levering en/of de 
Installatie van de Laders, garandeert Heliox dat deze 
Diensten zullen worden verricht met vakbekwaamheid en 
vakmanschap. De garantie voor dergelijke Diensten eindigt 
90 (negentig) dagen na de datum van voltooiing van 
dergelijke Diensten. 
13.4 De garantie zoals beschreven in de WTC van Heliox en 
de voornoemde dienstengarantie vormen de enige en 
exclusieve garantie die Heliox aan Klant geeft met 
betrekking tot de Laders en/of de Diensten die Heliox in 
verband daarmee Levert en komt in de plaats van en sluit 
alle andere garanties uit, uitdrukkelijk of impliciet, 
voortvloeiend uit de wet of anderszins, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot eventuele impliciete garanties van 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van 
de Laders en/of de bijbehorende Diensten. 
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ARTICLE 14. SOFTWARE  
14.1 Heliox bezit alle rechten op of heeft het recht tot 
sublicentie van alle Software, voor zover aanwezig, die aan 
Klant zal worden verleend krachtens de 
Verkoopovereenkomst. Als onderdeel van de verkoop, 
Levering en/of de Installatie van Laders verkrijgt Klant hierbij 
een beperkte licentie (de "Licentie") voor het gebruik van de 
Software, met inachtneming van het volgende: (i) de 
Software mag alleen worden gebruikt in combinatie met de 
Laders; (ii) de Software zal strikt vertrouwelijk worden 
gehouden; (iii) de Software mag niet worden gekopieerd, 
reverse engineered of gewijzigd; (iv) het recht van de Klant 
om de Software te gebruiken zal onmiddellijk eindigen 
wanneer de Laders niet langer worden gebruikt door de 
Klant of wanneer het gebruik anderszins wordt beëindigd, 
bijv. wegens schending van een van de bepalingen van de 
Verkoopovereenkomst of deze AV; en (v) de rechten om de 
Software te gebruiken zijn niet-exclusief en niet-
overdraagbaar, met het recht op sublicentie uitsluitend aan 
een eindgebruiker van de Laders, maar uitsluitend met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Heliox. 
14.2 Niets in deze AV en/of de Verkoopovereenkomst zal 
worden geacht Klant enig eigendomsrecht op of eigendom 
van de Software of de daarin vervatte Intellectuele 
Eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk te verlenen, noch 
enig recht of rechtsmiddel te verschaffen aan derden uit 
hoofde van of op grond van deze AV en/of de 
Verkoopovereenkomst. In geval van beëindiging van de 
Licentie dient Klant het gebruik van de Software onmiddellijk 
te staken en, zonder kopieën, aantekeningen of uittreksels 
daarvan te behouden, de Software en alle kopieën daarvan 
aan Heliox terug te geven en alle machine leesbare Software 
van alle opslagmedia van Klant te verwijderen.  
14.3 Het onderhoud en updates van eventuele Software, 
indien van toepassing, worden uitsluitend door Heliox 
verzorgd in het kader van een SLA. 
 
ARTICLE 15. TITEL 
15.1 De eigendom van de Laders (met uitzondering van de 
Software) gaat over van Heliox op Klant na ontvangst door 
Heliox van alle termijnen van de Overeenkomstprijs. Heliox 
blijft eigenaar van de Software zoals bepaald in Artikel 14. 
Daarnaast blijft Heliox eigenaar van de Laders zolang Klant 
vorderingen die voortvloeien uit de niet-betaling van de 
Overeenkomstprijs, zoals schade, boete, rente en kosten, 
niet heeft voldaan. 
15.2 Zolang de eigendom van de Laders niet op de Klant is 
overgegaan, mag deze de Laders niet verpanden, in 
eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig 
ander recht verlenen met betrekking tot de Laders. Klant zal 
op eigen kosten de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
Lader verzekeren en verzekerd houden tegen alle soorten 
van schade, zoals, maar niet beperkt tot, schade door brand, 
ontploffing en water, alsmede tegen diefstal, bij een 
financieel betrouwbare verzekeringsmaatschappij. Op 
verzoek van Heliox zal Klant de betreffende 
verzekeringspolis ter inzage verstrekken, alsmede een 
bewijs van betaling van de verzekeringspremies. 
15.3 Zolang de eigendom van de Laders aan Heliox 
toebehoort en indien Klant in staat van faillissement is 
verklaard, aan haar surséance van betaling is verleend, ten 
aanzien van haar de schuldsanering natuurlijke personen 
van toepassing is verklaard, of indien enig beslag op haar 
vermogen is gelegd, verplicht Klant zich Heliox hiervan 
onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of 
de deurwaarder die de Laders in beslag neemt, mee te delen 
dat deze eigendom zijn van Heliox. 
15.4 Indien door weigering, nalatigheid of een oorzaak 
gelegen in de risicosfeer van Klant de nakoming van enige 
verplichting uit de Verkoopovereenkomst onmogelijk blijkt, is 
Heliox gerechtigd de ter uitvoering van de 
Verkoopovereenkomst gekochte zaken voor rekening en 
risico van Klant op te slaan. Indien Klant, na daartoe 
gemaand te zijn, in gebreke blijft met de nakoming van haar 
verplichtingen, is zij met onmiddellijke ingang in verzuim. 
Heliox heeft dan het recht de Verkoopovereenkomst met 
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van 

een schriftelijke verklaring te beëindigen, zonder dat Heliox 
gehouden is tot vergoeding van schade, kosten en rente.  
15.5 Heliox zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot 
ongehinderde toegang tot de Laders. Klant zal Heliox alle 
medewerking verlenen teneinde Heliox in de gelegenheid te 
stellen het in dit Artikel 15 bedoelde eigendomsvoorbehoud 
uit te oefenen door de Laders terug te nemen, met inbegrip 
van de eventueel noodzakelijke demontage. De demontage 
geschiedt op kosten van Klant. In geval van demontage is 
Heliox niet gehouden de eventueel ten behoeve van de 
Laders getroffen (bouwkundige) voorzieningen ongedaan te 
maken.  
 
ARTICLE 16. VERTROUWELIJKHEID EN PUBLICITEIT  
16.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van al 
elkaars Vertrouwelijke Informatie en zullen deze uitsluitend 
gebruiken voor de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. 
Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om reverse-
engineering, wijziging, disassemblage of andere pogingen 
om afgeleide werken van de Laders, Software of 
onderliggende ideeën te ontdekken of te maken, op welke 
manier dan ook, direct of indirect, of een van de voorgaande 
openbaar te maken.  
16.2 De Partijen zullen ervoor zorgen dat hun 
functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en 
Geleerder Ondernemingen de bepalingen van dit Artikel 16 
naleven. Elke Partij is verantwoordelijk voor elke schending 
van dit Artikel 16 door haar kaderleden, directeuren, 
werknemers, agenten en Geleerder Ondernemingen. 
16.3 Informatie wordt niet als vertrouwelijk beschouwd 
indien deze: i) reeds in het bezit is van het publiek of voor 
het publiek beschikbaar wordt, anders dan door schending 
van dit Artikel 16 door de ontvangende Partij; ii) verplicht 
openbaar moet worden gemaakt ingevolge toepasselijk 
recht, een rechterlijk bevel of een voorschrift, regel of 
vereiste van een regering of regelgevende autoriteit; iii) 
rechtmatig is verkregen van een derde die niet onderworpen 
is aan een geheimhoudingsverplichting jegens de 
bekendmakende Partij; iv) onafhankelijk werd ontwikkeld 
door de ontvangende Partij zonder gebruikmaking van of 
verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de andere 
Partij.   
16.4 Indien de ontvangende Partij zich ervan bewust wordt 
dat Artikel 16, lid 3, onder ii), van toepassing is of kan zijn, 
stelt zij de bekendmakende Partij daar onverwijld van in 
kennis - voor zover dit wettelijk is toegestaan - zodat de 
bekendmakende Partij een passende voorziening kan 
treffen om een dergelijke bekendmaking te voorkomen. 
Voorts neemt de ontvangende Partij de maatregelen die de 
bekendmakende Partij redelijkerwijs ter voorkoming van een 
dergelijke bekendmaking nodig heeft en houdt zij de 
bekendmakende Partij onverwijld en volledig op de hoogte 
van alle ontwikkelingen in verband met een mogelijke 
bekendmaking, een en ander voor zover dit wettelijk is 
toegestaan. De ontvangende Partij draagt te allen tijde de 
bewijslast in verband met de bovengenoemde 
uitzonderingen. 
16.5 Bij beëindiging of ontbinding van de 
Verkoopovereenkomst, al naar gelang welk tijdstip eerder 
valt, zal Klant op eerste verzoek en zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is alle Vertrouwelijke Informatie aan 
Heliox retourneren.  
 
ARTICLE 17. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
17.1 Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking 
tot Intellectuele Eigendomsrechten van welke aard dan ook 
verband houdende met de Laders en/of de Software, 
daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Heliox Data, 
eventuele plannen, simulatiemodellen, Specificaties, 
testmodellen, afbeeldingen, schema's, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, data, resultaten en andere 
materialen of (elektronische) bestanden zijn voorbehouden 
aan en komen toe aan Heliox. Klant kan hierop geen enkel 
exploitatierecht laten gelden, ongeacht of deze aan Klant of 
via Klant aan derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of 
Heliox voor de vervaardiging ervan kosten aan Klant in 
rekening heeft gebracht. 
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17.2 De Klant zal niet direct of indirect de Laders, de 
Software en/of enig deel daarvan demonteren, decoderen, 
componenten pellen, decompileren, wijzigen, toevoegen, 
vertalen, kopiëren, distribueren, publiekelijk tonen, openbaar 
maken, verkopen, leasen, uitlenen, verhuren, overdragen, 
toewijzen, in sublicentie geven of anderszins reverse-
engineeren of proberen te reverse-engineeren of broncode 
daarvan af te leiden, of de Laders, de Software en/of enig 
deel daarvan aan derden verstrekken, of een derde partij 
toestaan of aanmoedigen dit te doen, of materiaal gebruiken 
of verwerven van een derde partij die dit doet. 
17.3 Klant mag de Laders voorzien van afbeeldingen ter 
promotie van de naam en het bedrijf van Klant, of om 
reclame te maken voor een specifiek product, 
overeenkomstig de plaatselijke wet- en regelgeving. In het 
geval van grafische toepassingen op de Laders, moet het 
logo van Heliox worden opgenomen in het algemene 
grafische plan en geplaatst worden op de voorkant van de 
Laders. Heliox behoudt zich het recht voor om kopieën en 
mock-up details van de branding of reclame graphics op te 
vragen voor definitieve goedkeuring. 
17.4 Klant zal niet trachten enig belang in de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Heliox te doen gelden, noch enige 
andere partij helpen enig belang in de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Heliox te doen gelden. Klant erkent 
dat elke verbetering of uitbreiding van de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Heliox die het resultaat is van door 
Klant verrichte werkzaamheden of Diensten het exclusieve 
eigendom van Heliox blijft en Klant draagt onherroepelijk alle 
rechten, aanspraken en belangen van Klant in eventuele 
verbeteringen of uitbreidingen van de Intellectuele 
Eigendomsrechten van Heliox over aan Heliox. Klant zal 
Heliox niet hinderen bij enige toepassing of andere 
maatregel die Heliox neemt ter bescherming of exploitatie 
van verbeteringen aan de Intellectuele Eigendomsrechten 
van Heliox. Heliox heeft het exclusieve recht om op eigen 
naam of op naam van een door Heliox aangewezen derde 
octrooiaanvragen in te dienen voor uitvindingen die zijn 
gedaan in het kader van de uitvoering van de 
Verkoopovereenkomst en Klant zal alle medewerking 
verlenen met betrekking tot dergelijke octrooiaanvragen. 
17.5 Heliox behoudt het recht de door de uitvoering van de 
Verkoopovereenkomst, SLA en/of DMMA toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover 
hierbij geen Vertrouwelijke Informatie van Klant ter kennis 
van derden wordt gebracht.  
 
ARTICLE 18. INBREUKEN INTELLECTUELE 

EIGENDOMMEN 
18.1 Heliox zal zich op kosten van Heliox verweren tegen 
elke rechtsvordering die tegen Klant wordt ingesteld op 
grond van de bewering dat de krachtens een 
Verkoopovereenkomst geleverde Lader inbreuk maakt op 
enig Intellectuele Eigendommen (mits Heliox onverwijld van 
een dergelijke rechtsvordering in kennis wordt gesteld en 
afschriften van alle stukken terzake onverwijld aan Heliox 
worden verstrekt). Indien de Lader of een onderdeel daarvan 
als inbreukmakend wordt aangemerkt en het gebruik van de 
Lader of het onderdeel daarvan wordt verboden, zal Heliox 
op eigen kosten hetzij het recht verwerven het gebruik van 
de Lader of het onderdeel daarvan voort te zetten, hetzij 
deze vervangen door niet inbreukmakende producten, hetzij 
deze zodanig wijzigen dat zij niet inbreukmakend wordt, 
hetzij de Lader verwijderen en het voor de betreffende Lader 
betaalde deel van de Overeenkomstprijs en de transport- en 
installatiekosten daarvan terugbetalen.  Deze bepaling is 
niet van toepassing op enige Lader en/of onderdeel welke 
door Heliox of derden is vervaardigd naar ontwerp of 
Specificaties van Klant. Heliox aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor een dergelijke inbreuk en Klant 
verbindt zich ertoe zich te verweren tegen elke 
rechtsvordering tegen Heliox wegens vermeende inbreuk 
voortvloeiend uit de vervaardiging en verkoop van naar het 
ontwerp of de Specificaties van Klant vervaardigde Laders 
en Heliox te vrijwaren van elke aansprakelijkheid 
voortvloeiend uit een dergelijke inbreuk. 
 
ARTICLE 19. AANSPRAKELIJKHEID 

19.1 De werking van de Laders valt onder de exclusieve 
controle van Klant. Noch Heliox noch haar 
vertegenwoordiger(s) worden geacht enige 
verantwoordelijkheid te dragen voor de werking van de 
Laders. Klant vrijwaart Heliox van alle kosten en 
aansprakelijkheid (inclusief advocatenkosten) die Heliox lijdt 
of opgelegd krijgt op grond van persoonlijk letsel (inclusief 
overlijden) of schade aan eigendommen (inclusief de 
Laders) als gevolg van het testen, reinigen, bedienen of 
onderhouden van de Laders door Klant of door wijzigingen 
aan de Laders door Klant, haar eindgebruiker of door 
derden. 
19.2 Voor zover toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving, zijn Heliox, haar agenten, directeuren, 
functionarissen, onderaannemers en leveranciers op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, incidentele, 
indirecte, speciale of bestraffende schade, winstderving of 
inkomstenderving van welke aard dan ook, vertragingen, 
verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies van 
productie, kapitaalkosten of kosten van vervangende 
energie, persoonlijk letsel, onrechtmatig overlijden, schade 
aan eigendommen, verlies als gevolg van het stilleggen van 
een installatie, het niet in werking zijn of hogere 
bedrijfskosten, geleden door Klant, of door een persoon die 
met Klant te maken heeft, in verband met de Laders, 
inclusief, zonder beperking, als gevolg van gebruik, Levering 
en/of Installatie van de Laders, zelfs indien Heliox of haar 
gemachtigde vertegenwoordiger op de hoogte was gesteld 
van de mogelijkheid van dergelijke schade. 
19.3 In geen geval zal Heliox aansprakelijk zijn jegens Klant 
voor enige schade, claims, vonnissen, kosten of uitgaven 
hoger dan 50(vijftig) procent van de Overeenkomstprijs.  
19.4 Indien Heliox Diensten verricht, is de enige remedie 
voor schade veroorzaakt door Heliox, de heruitvoering van 
deze Diensten. Indien Heliox aansprakelijk wordt gesteld 
(door een rechterlijke beslissing), zal de aansprakelijkheid 
en vrijwaring in dat verband van Heliox, haar agenten, 
directeuren, functionarissen, werknemers, 
onderaannemers, leveranciers voor alle claims, acties, 
vonnissen, kosten die verband houden met of voortvloeien 
uit enig verlies of schade die voortvloeit uit de uitvoering of 
niet-uitvoering van dergelijke Diensten, beperkt zijn tot 
directe schade en in geen geval meer bedragen dan in totaal 
50% van het bedrag dat door Klant voor deze specifieke 
Diensten is betaald in de periode van 12 maanden 
voorafgaand aan het ontstaan van de claim.  
19.5 Geen enkele vordering kan worden ingesteld tegen 
Heliox, haar agenten, directeuren, functionarissen, 
werknemers, onderaannemers, leveranciers, tenzij de 
schade die aanleiding geeft tot een dergelijke vordering werd 
opgelopen vóór het verstrijken van de garantieperiode zoals 
uiteengezet in de respectievelijke Heliox WTC en geen 
enkele vordering of actie zal worden ingesteld of 
gehandhaafd tenzij ingediend bij een rechtbank met 
bevoegde jurisdictie binnen 1 (één) jaar na de datum waarop 
de oorzaak van de vordering is ontstaan. 
19.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in 
dit Artikel 19 zijn van toepassing en gelden ten aanzien van 
elke vordering, rechtsvordering of wettelijke theorie tegen 
Heliox, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contract of 
garantie (met inbegrip van uitvoeringsgaranties) of 
schending daarvan, schadevergoeding, onrechtmatige daad 
(met inbegrip van nalatigheid) en risicoaansprakelijkheid. 
19.7 Niets in dit Artikel 19 beperkt of sluit de 
aansprakelijkheid van Heliox uit voor overlijden of 
persoonlijk letsel, ten gevolge van nalatigheid, fraude of 
enige andere aansprakelijkheid die krachtens de 
toepasselijke wetgeving is uitgesloten.   
 
ARTICLE 20. FORCE MAJEURE 
20.1 Heliox is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van 
enige bepaling van de Verkoopovereenkomst voor zover 
deze nakoming is vertraagd, belemmerd, bemoeilijkt of 
verhinderd door welke omstandigheid dan ook waarop zij 
redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen en die neerkomt 
op een geval van Overmacht.  
20.2 Heliox zal Klant op de hoogte stellen van alle 
omstandigheden en bijzonderheden die Heliox verhinderen 
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haar verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst 
na te komen. Heliox zal met Klant overleggen welke 
maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen van 
de overmachtsituatie zoveel mogelijk te beperken en de 
uitvoering van de Verkoopovereenkomst veilig te stellen. 
20.3 Heliox zal zich naar redelijkheid inspannen om een 
geval van Overmacht op te heffen voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is en mag naar eigen keuze de 
uitvoering van de verplichting die door de Overmacht 
getroffen wordt opschorten gedurende de periode dat de 
Overmacht voortduurt, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk 
kan worden gesteld. 
20.4 Indien de Overmacht gedurende een periode van meer 
dan 3 (drie) opeenvolgende maanden voortduurt, is Heliox 
gerechtigd de Verkoopovereenkomst met onmiddellijke 
ingang en zonder aansprakelijkheid te beëindigen door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere 
Partij. 
 
ARTICLE 21. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING 
21.1 Heliox is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of 
verplichtingen uit hoofde van een Verkoopovereenkomst 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een Gelieerde 
Vennootschap of derde. 
21.2 Klant is niet gerechtigd al zijn rechten en/of 
verplichtingen uit hoofde van een Verkoopovereenkomst 
geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Heliox, welke toestemming 
niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. In geval 
van een correcte overdracht zal de Verkoopovereenkomst 
bindend zijn voor en ten goede komen aan de opvolgers en 
rechtverkrijgenden van Klant. 
21.3 Heliox is te allen tijde gerechtigd tot het aangaan van 
enige overeenkomst met onderaannemers ter zake van de 
uitvoering van de Verkoopovereenkomst. 
 
ARTICLE 22. NIET-TEWERKSTELLING VAN 
PERSONEEL VAN HELIOX 
22.1 Het is Klant niet toegestaan gedurende de looptijd van 
de Verkoopovereenkomst en gedurende 12 (twaalf) 
maanden na beëindiging of afloop daarvan, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Heliox, direct 
en/of indirect, een zakelijke relatie aan te gaan met de bij de 
uitvoering van de Verkoopovereenkomst betrokken 
medewerker(s) van Heliox. 
 
ARTICLE 23. NALEVING VAN DE WET EN 
EXPORTCONTROLES 
23.1 Zonder enige beperking dient elke Partij zich te houden 
aan alle toepasselijke wetgeving en aan de Code of Conduct 
en Compliance Policy van Heliox zoals gepubliceerd op de 
website van Heliox. Klant is verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van alle overheidsvergunningen, licenties en 
goedkeuringen, en het vervullen van alle formaliteiten met 
betrekking tot de aankoop, reclame, opslag, gebruik, 
vervoer, wederverkoop, import en export van de Laders.  
23.2 Klant verklaart en garandeert dat de Laders uitsluitend 
bestemd zijn voor civiel gebruik en niet direct of indirect 
gebruikt zullen worden voor de productie van chemische of 
biologische wapens of van precursorchemicaliën voor 
dergelijke wapens, of voor enig direct of indirect nucleair 
eindgebruik. Klant stemt ermee in door Heliox verstrekte 
informatie, zoals gedefinieerd in de toepasselijke Export 
Control Regulations, niet direct of indirect openbaar te 
maken, te gebruiken, te exporteren of te herexporteren, 
tenzij in overeenstemming met dergelijke Regulations. 
23.3 Indien van toepassing zal Heliox een exportvergunning 
aanvragen, maar pas nadat de juiste documentatie voor de 
vergunningsaanvraag door Klant is verstrekt. Klant dient 
deze documentatie binnen een redelijke termijn na 
aanvaarding van de order te verstrekken. Elke vertraging in 
het verkrijgen van een dergelijke vergunning zal de 
uitvoering van de Verkoopovereenkomst door Heliox 
opschorten. Indien een exportvergunning niet wordt 
verleend of, indien deze eenmaal is verleend, vervolgens 
door de bevoegde autoriteiten wordt ingetrokken of 
gewijzigd, kan de betreffende Verkoopovereenkomst door 
Heliox worden beëindigd zonder aansprakelijkheid voor 

schade van welke aard dan ook als gevolg van deze 
beëindiging. Op verzoek van Heliox zal Klant aan Heliox een 
garantieverklaring en eindgebruikersverklaring verstrekken 
in een vorm die redelijkerwijs bevredigend is voor Heliox. 
 
ARTICLE 24. GEGEVENS EN PRIVACY 
24.1 De Partijen nemen te allen tijde alle verplichtingen in 
het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens en alle andere 
relevante wet- en regelgeving in acht wanneer zij 
persoonsgegevens verwerken. Beide Partijen zullen (i) de 
verwerking van persoonsgegevens beperken tot strikt 
noodzakelijke gegevensverwerking, (ii) passende 
beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van de 
door de andere Partij verstrekte (persoons)gegevens, (iii) de 
andere Partij desgevraagd informeren over de getroffen 
beveiligingsmaatregelen ten aanzien van het voorgaande, 
en (iv) de andere Partij uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking 
op de hoogte stellen van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens. Klant zal Heliox van een dergelijke 
inbreuk in verband met persoonsgegevens op de hoogte 
stellen via legal@heliox-energy.com. 
 
ARTICLE 25. ALGEMEEN 
25.1 Er zijn geen boetes of vaste schadevergoedingen van 
toepassing ingevolge de niet-uitvoering van Heliox's 
verplichtingen onder de Verkoopovereenkomst, tenzij 
schriftelijk aanvaard door de bevoegde vertegenwoordiger 
van Heliox. 
25.2 Alle Artikelen en alle andere verplichtingen die kunnen 
worden uitgevoerd na de annulering, afloop of beëindiging 
van de Verkoopovereenkomst blijven ook na afloop of 
beëindiging daarvan van kracht. 
25.3 Indien een Partij nalaat een bepaling van de 
Verkoopovereenkomst af te dwingen, mag dit niet worden 
opgevat als een verklaring van afstand van het recht van die 
Partij om elke bepaling van de Verkoopovereenkomst 
daarna af te dwingen. 
 
ARTICLE 26. TOEPASSELIJK RECHT EN 
GESCHILLENBESLECHTING 
26.1 Op deze AV is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
26.2 Elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband 
met deze AV of het onderwerp ervan (met inbegrip van elke 
vraag betreffende het bestaan, de geldigheid of de 
beëindiging ervan) zal worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel 
van Heliox gevestigd is. Indien Heliox evenwel de eisende 
partij is, mag Heliox naar eigen goeddunken een dergelijk 
geschil voorleggen aan de bevoegde rechtbanken van de 
plaats waar de maatschappelijke zetel van Klant gevestigd 
is. Klant doet hierbij onherroepelijk afstand van elk bezwaar 
tegen de jurisdictie, procesvoering en locatie van een 
dergelijke rechtbank en tegen de effectiviteit, uitvoering en 
handhaving van een bevel of vonnis (inclusief maar niet 
beperkt tot een vonnis bij verstek) van een dergelijke 
rechtbank met betrekking tot de Verkoopovereenkomst, voor 
zover maximaal is toegestaan door de wet van enig 
rechtsgebied waarvan wordt beweerd dat de wetten van 
toepassing zijn met betrekking tot de effectiviteit, uitvoering 
of handhaving van een dergelijk bevel of vonnis. 
 
II. AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 
INSTALLATIE VAN LAADSYSTEMEN 
De bepalingen van dit Hoofdstuk II zijn van toepassing naast 
de bepalingen van Hoofdstuk I indien Heliox Ladersystemen 
verkoopt en Installeert, al dan niet nader omschreven in één 
van de andere Hoofdstukken van deze AV. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Hoofdstuk I en 
de bepalingen van dit Hoofdstuk II, zullen deze laatste 
voorrang hebben. 
 
ARTICLE 27. LEVERING EN RISICO VAN DE 
LAADSYSTEMEN 
27.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
Verkoopovereenkomst, zal Heliox de Ladersystemen 
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Leveren "DAP" (Delivery at Place) Installatielocatie, volgens 
de laatste versie van de Incoterms (Internationale Kamer 
van Koophandel) op de datum zoals bepaald in de 
Verkoopovereenkomst en/of de Offerte (de 
"Leveringsdatum"). Bij dergelijke Levering gaat het risico 
van verlies en beschadiging van de Ladersystemen over van 
Heliox op Klant. 
27.2 Heliox zal de Ladersystemen afdoende verzekeren of 
verzekerd houden tegen schade en/of verlies, tijdens het 
transport van de Productiesite van Heliox naar de 
Installatielocatie.   
 
ARTICLE 28. EXTRA KOSTEN VOOR DE 
LAADSYSTEMEN 
28.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
Verkoopovereenkomst, zijn de kosten van Installatie, kabels, 
reis- en verblijfkosten, back-office integratiediensten, en 
andere Diensten niet inbegrepen in de prijzen van de 
Ladersystemen en zullen zij afzonderlijk worden uiteengezet 
en overeengekomen in de Verkoopovereenkomst en 
toegevoegd aan de Prijs van de Verkoopovereenkomst.  
 
ARTICLE 29. ONTWERPDIENSTEN 
LADERSYSTEEMONDERDELEN 
29.1 Indien enige Verkoopovereenkomst vereist dat Heliox 
Diensten verricht met betrekking tot het verdere ontwerp en 
de specificaties van het Ladersysteemonderdelen, vereist 
voor de Installatie van het Ladersysteem op de 
Installatielocatie, het gebruik en/of het onderhoud van het 
Ladersysteem, zal Heliox dergelijke Diensten verrichten op 
basis van de Specificaties Ladersysteemonderdelen en de 
daarmee verband houdende voorwaarden zoals uiteengezet 
in de Verkoopovereenkomst. Elke wijziging of aanpassing 
van dergelijke Specificaties Ladersysteemonderdelen zal 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van Klant. Indien een 
overeengekomen wijziging van de Specificatie 
Ladersysteemonderdelen leidt tot een verhoging of 
verlaging van de kosten van Heliox en/of tot een mogelijke 
vertraging van de Levering, zal Heliox Klant daarvan 
onverwijld in kennis stellen en zullen Partijen een redelijke 
aanpassing van de Overeenkomstprijs en/of de 
overeengekomen Leveringsdatum overeenkomen. 
 
ARTICLE 30. VERPLICHTINGEN EN GARANTIES VAN 
DE KLANT 
30.1 Klant garandeert aan Heliox dat de Installatielocatie 
geschikt en gereed is voor de Installatie van de 
Ladersystemen en het gebruik van de Ladersystemen en dat 
deze Installatielocatie gedurende de periode van Installatie 
en de garantieperiode zoals bepaald in de Heliox WTC 
voldoet aan de Installatielocatie Specificaties. Daarbij zal 
Klant (zonder uitputtend te zijn) er in ieder geval voor zorgen 
dat: 
30.1.1 Heliox' (en/of Heliox' onderaannemer(s) en/of 
personeel) heeft toegang tot de Installatielocatie en kan de 
werkzaamheden uitvoeren tijdens de normale werkuren en 
buiten de normale werkuren, op voorwaarde dat Klant 
hiertoe tijdig werd verzocht; 
30.1.2 de nodige en gebruikelijke gereedschappen en 
materialen (waaronder gas, water, elektriciteit, verlichting, 
perslucht, verwarming, internet, enz.) tijdig en kosteloos op 
de juiste plaats ter beschikking staan ten behoeve van de 
Installatie van het Laadsystemen; 
30.1.3 de toegangswegen tot de Installatielocatie geschikt 
zijn voor het noodzakelijke vervoer;  
30.1.4 de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, 
gereedschap en andere zaken beschikbaar zijn; 
30.1.5 alle noodzakelijke veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden 
gehandhaafd, alsmede alle andere relevante maatregelen 
om te voldoen aan de toepasselijke overheidsvoorschriften 
in het kader van de Installatie; 
30.1.6 er is geen asbest aanwezig op de Installatielocatie;  
30.1.7 alle vergunningen, ontheffingen, toestemmingen 
noodzakelijk voor de Installatie van de Ladersystemen 
werden bekomen, tenzij Heliox uitdrukkelijk deze 
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen; 

30.1.8 door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of 
leveringen die geen deel uitmaken van de Installatie door 
Heliox zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering 
van de Installatie geen vertraging ondervindt;  
30.1.9 Heliox beschikt tijdig toegang tot adequate 
voorzieningen in de directe omgeving van de 
Installatielocatie voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van 
bouwstoffen en hulpmaterialen;  
30.1.10 Heliox heeft tijdig toegang tot tekeningen van de 
ligging van de kabels;  
30.1.11 de Klant zorgt voor de opslag van de nog niet 
geïnstalleerde onderdelen van de Ladersystemen op de 
Installatielocatie. 
30.1.12 Klant verplicht zich voorts Heliox op de hoogte te 
stellen van de veiligheidspraktijken, toepasselijke wet- en 
regelgeving op de Installatielocatie en eventuele potentiële 
gezondheidsrisico's of andere gevaarlijke 
werkomstandigheden te identificeren. Heliox verbindt zich 
ertoe de geïdentificeerde veiligheidspraktijken, toepasselijke 
wetten en reglementeringen op de Installatielocatie na te 
leven. Klant is verantwoordelijk voor eventuele 
beïnvloedende gebreken op de Installatielocatie, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot inputsignalen van slechte 
kwaliteit, bodemverontreiniging, milieuomstandigheden, 
onjuiste applicatietechniek, procesproblemen of 
moeilijkheden en vertragingen. 
30.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende door 
de Klant veroorzaakte schaden en kosten voor rekening en 
risico van de Klant: 
30.2.1 ondeskundige opslag van nog niet geïnstalleerde 
onderdelen van de Ladersystemen op de Installatielocatie; 
30.2.2 onnauwkeurigheden in de informatie die door of 
namens de Klant werd verstrekt met het oog op de uitvoering 
van de Installatie van de Laadsystemen;  
30.2.3 gebreken aan de roerende of onroerende goederen 
waarin de installatie van de Ladersystemen wordt 
uitgevoerd; 
30.2.4 ongeschiktheid van de roerende of onroerende 
goederen voor de Installatie van de Laadsystemen, 
bijvoorbeeld wegens onvoldoende draagvermogen;  
30.2.5 gebreken aan goederen, bouwmaterialen of 
hulpmaterialen die door Klant ter beschikking zijn gesteld of 
door Klant zijn voorgeschreven in verband met de Installatie 
van de Laadsystemen; 
30.2.6 door de Klant voorgeschreven constructies en 
werkwijzen, alsmede voor de door of namens de Klant 
gegeven orders, aanwijzingen en instructies; 
30.2.7 het niet of niet tijdig voldoen aan de in dit Artikel 30 
gestelde voorwaarden.  

 
ARTICLE 31. FAT EN VERZENDING VAN DE 
LAADSYSTEMEN 
31.1 Na akkoord daartoe in de Verkoopovereenkomst zal 
Heliox de FAT uitvoeren op de Productiesite om aan te tonen 
dat het Ladersysteem aanwezig is, volledig en in staat is te 
functioneren volgens de FAT Specificaties en klaar is voor 
transport naar de overeengekomen Installatielocatie. De 
FAT zal plaatsvinden voor het volledige Ladersysteem, op 
de Productiesite.  
31.2 Indien Partijen zulks overeenkomen, zullen de 
Ladersystemen, ongeacht de gebruikte wijze van transport, 
door Heliox worden verzonden in verpakkingen die zodanig 
zijn gebouwd dat de inhoud in perfecte staat wordt 
afgeleverd. Deze verpakking is niet restitueerbaar en de 
kosten daarvan zullen naast de ter zake overeengekomen 
Overeenkomstprijs aan Klant in rekening worden gebracht.  
31.3 Indien Partijen zulks overeenkomen, zullen de 
Ladersystemen worden verpakt en klaargemaakt voor 
verzending in overeenstemming met de overeengekomen 
Specificaties of anderszins op een wijze die in 
overeenstemming is met goed koopmansgebruik, 
aanvaardbaar is voor gewone vervoerders voor verzending 
tegen het laagste tarief, en afdoende is om een veilige 
aankomst te verzekeren. Heliox zal alle containers 
overeenkomstig de Specificaties of anderszins etiketteren 
met productidentificatie, en alle noodzakelijke informatie 
over tillen, behandeling, uitpakken en verzending, en de 
namen en adressen van Klant en Heliox. Heliox, of de 
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transporteur namens Heliox, zal Klant tijdig voorzien van alle 
noodzakelijke documentatie (d.w.z. bill of lading, factuur, 
certificaat van oorsprong) die nodig is in het kader van het 
proces van export/import van de Ladersystemen. De 
Ladersystemen zullen vergezeld zijn van een Charger User 
Manual en tevens van alle toelatingen en certificaten die 
noodzakelijk kunnen zijn voor het gebruik van de 
Ladersystemen. 
31.4 De Ladersystemen kunnen binnen (8) acht weken na 
de datum van ondertekening van de FAT naar de 
Installatielocatie worden verzonden overeenkomstig de 
overeengekomen Incoterms. Indien de Ladersystemen niet 
tijdig worden verzonden om redenen te wijten aan Klant, is 
Heliox naar haar keuze gerechtigd de Ladersystemen op te 
slaan of te verzenden voor rekening en risico van Klant of 
uiteindelijk de Ladersystemen te verkopen aan derden 
zonder terugbetaling van de door Klant reeds aan Heliox 
betaalde termijnen in het kader van de 
Verkoopovereenkomst. Alle kosten van transport en 
handling van de Ladersystemen zullen worden toegevoegd 
aan de Overeenkomstprijs en de bijbehorende factuur. 
 
ARTICLE 32. INSTALLATIE EN SAT VAN DE 
LAADSYSTEMEN 
32.1 Heliox zal de Installatie en SAT van de Ladersystemen 
uitvoeren in overeenstemming met het kader zoals bepaald 
in dit Artikel 32. Indien er bijzondere en/of andere 
acceptatievoorwaarden vereist zijn door Klant, zal Klant 
Heliox hiervan tijdig op de hoogte brengen en komen 
Partijen overeen om in onderling overleg de meest geschikte 
voorwaarden te vinden en overeen te komen voor de 
respectievelijke SAT. 
32.2 De SAT zal uitgevoerd worden door Heliox in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Klant op de 
Installatielocatie binnen een redelijke termijn 
overeengekomen na de Installatie van de Ladersystemen.  
32.3 Indien het Ladersysteem slaagt voor de SAT, zal een 
SAT-certificaat in het door Heliox geleverde formaat, 
ondertekend worden door de Partijen.  
32.4 Indien het Ladersysteem de SAT niet doorstaat, zal 
Klant onmiddellijk op basis van het schriftelijk testrapport de 
vermeende gebreken schriftelijk aan Heliox bevestigen. In 
dat geval zal Heliox de gemelde gebreken herstellen binnen 
een redelijke termijn, die Heliox naar eigen goeddunken 
vaststelt. Het hierna volgende SAT beperkt zich tot een 
onderzoek met betrekking tot de gemelde gebreken. 
32.5 Indien de SAT, om redenen die niet te wijten zijn aan 
Heliox, niet binnen (8) acht weken na de Leveringsdatum 
wordt uitgevoerd, wordt de SAT als succesvol uitgevoerd 
beschouwd en zullen de Partijen het SAT-certificaat 
ondertekenen.  
32.6 Klant mag de Ladersystemen enkel gebruiken voor het 
beoogde gebruik na uitvoering van het SAT-certificaat of de 
Overnameverklaring en volledige betaling van de 
Overeenkomstprijs. Elk gebruik van de Ladersystemen voor 
commerciële (externe) doeleinden voorafgaand aan de 
ondertekening van het SAT-certificaat of de 
Overnameverklaring geldt als aanvaarding van het 
Ladersysteem door Klant in de werkelijke staat waarin het 
Ladersysteem zich bevindt op het ogenblik van de aanvang 
van dergelijk gebruik. Heliox is gerechtigd het gebruik van 
het Ladersysteem voor commerciële (externe) doeleinden te 
verhinderen tot volledige betaling aan Heliox van alle onder 
de Verkoopovereenkomst verschuldigde respectievelijke 
betalingstermijnen. 
 
ARTICLE 33. COMPLETION 
33.1 De Ladersystemen worden geacht te zijn geleverd, 
geïnstalleerd door Heliox en aanvaard door Klant zodra het 
SAT-certificaat door Partijen is ondertekend. 
33.2 Indien de SAT met succes is uitgevoerd, maar het SAT-
certificaat niet binnen 2 (twee) weken door de Klant is 
ondertekend of in het geval beschreven in Artikel 32.6, 
wordt het SAT-certificaat als ondertekend beschouwd.  
 
 
 
 

III. AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 
LEVERING VAN MOBIELE LADERS 
De bepalingen van dit Hoofdstuk III zijn naast de bepalingen 
van Hoofdstuk I van toepassing indien Heliox Mobiele 
Laders Levert, al dan niet nader omschreven in een van de 
andere Hoofdstukken van deze AV. In geval van 
tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Hoofdstuk I en 
de bepalingen van dit Hoofdstuk III, prevaleren de laatste. 
 
ARTICLE 34. LEVERING EN RISICO VAN DE MOBIELE 
LADERS 
34.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
Verkoopovereenkomst, zal Heliox de Mobiele Laders "DAP" 
(Delivery at Place) Leveren, op de Klantlocatie, volgens de 
laatste versie van de Incoterms (Internationale Kamer van 
Koophandel) (de "Leveringsdatum"). Bij deze Levering 
gaat het risico van verlies en beschadiging van de Mobiele 
Laders over van Heliox op Klant. 
34.2 De Mobiele Laders gaan vergezeld van een Charger 
User Manual voor de Mobiele Oplader en ook van alle 
toelatingen en certificaten die nodig kunnen zijn voor het 
gebruik van de Mobiele Laders. 
 
ARTICLE 35. EXTRA KOSTEN VOOR DE MOBIELE 
LADERS 
35.1 Alle transportkosten, douanerechten en heffingen, 
zegels of andere kosten die voortvloeien uit de Levering van 
de Mobiele Laders op de Klantlocatie zullen worden 
toegevoegd aan de Overeenkomstprijs. 
 
ARTICLE 36. INSPECTIE, LEVERING EN 
INONTVANGSTNEMING VAN DE MOBIELE LADERS 
36.1 Bij aankomst van een Mobiele Oplader op de 
aangewezen Klantlocatie zal Klant de gelegenheid hebben 
elke geleverde Mobiele Oplader te inspecteren. Klant dient 
Heliox binnen 7 (zeven) werkdagen na Levering een bericht 
van acceptatie of afkeuring van de geleverde Mobiele 
Laders te doen toekomen. Mobiele Laders die niet binnen 7 
(zeven) werkdagen na Levering zijn afgekeurd worden 
geacht te zijn geaccepteerd.  
36.2 Indien Klant vaststelt dat de geleverde Mobile Laders 
niet conform de Verkoopovereenkomst zijn, dient Klant (i) 
Heliox een kennisgeving van non-conformiteit te sturen en 
Heliox een redelijke kans van ten minste 30 (dertig) dagen 
te geven om de non-conformiteit te verhelpen; en, (ii) indien 
Heliox de non-conformiteit niet binnen deze redelijke termijn 
heeft verholpen, Heliox een kennisgeving van afkeuring te 
sturen, waarna de betreffende Mobile Laders op kosten van 
Heliox aan Heliox zal worden geretourneerd.  
36.3 Klant mag de Mobiele Laders voor commerciële 
doeleinden gebruiken, maar enkel voor het beoogde 
gebruik, na verstrekking van een bericht van aanvaarding 
aan Heliox en volledige betaling door Klant aan Heliox van 
de respectievelijke betalingen die aan Heliox verschuldigd 
zijn onder de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst. 
Elk gebruik van de Mobiele Lader voor commerciële 
(externe) doeleinden voorafgaand aan de verstrekking van 
de mededeling van aanvaarding geldt als aanvaarding van 
de Mobiele Lader door Klant in de feitelijke staat waarin de 
Mobiele Lader zich bevindt op het moment van aanvang van 
dit gebruik. Heliox is gerechtigd het gebruik van de Mobiele 
Lader voor commerciële (externe) doeleinden te 
verhinderen tot ontvangst van de volledige betaling door 
Heliox van alle onder de respectievelijke Kooporder 
verschuldigde betalingstermijnen. 
 
 
 


