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PROCEDURE AFHANDELING 
RECLAMATIE 

Bevestiging van uw aanvraag voor akkoord tot 
retourzending per e-mail middels het  

toestemmingsdocument van Virax

Ontvangst van het materiaal en  
bevestiging per e-mail van Virax
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Reparatie of vervanging

Terugzending van het materiaal en 
bevestiging per e-mail van Virax

Product BUITEN GARANTIE,
minder dan 2 jaar oud,

met forfait

Product BUITEN GARANTIE,
minder dan 2 jaar oud,
zonder forfaitair bedrag

Retourzending (25 €) 
of vernietiging (gratis)

Product BINNEN GARANTIE,
minder dan 2 jaar oud,
tenzij verkeerd gebruik

> Bij retourzending
het retour-

bevestigingsformulier 
en de aankoopfactuur 

bijsluiten

> Bij retourzending
het retour-

bevestigingsformulier 
en de aankoopfactuur 

bijsluiten

> Per e-mail
het voorstel van Virax 

aanvaarden  
of weigeren:

sav@virax.com

Een aanvraag 
voor akkoord tot retourzending indienen

op de website www.virax.com > rubriek EXTRANET

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
2021

Van toepassing met ingang van 1 januari 2021 met 
uitzondering van alle aankoopvoorwaarden.

1 - VOORWOORD 
De Algemene Verkoopvoorwaarden Export (AVVE) 
annuleren en vervangen alle voorgaande voorwaar-
den. Zij blijven van kracht tot zij worden vervangen 
door een recentere versie. De AVVE zijn van toe-
passing op alle verkopen afgesloten door VIRAX 
met Kopers buiten Frankrijk. Het plaatsen van een 
bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aan-
vaarding van de AVVE van het bedrijf VIRAX door 
de Koper. Deze voorwaarden hebben voorrang op 
alle eventuele andersluidende bepalingen vermeld 
op de bestelbonnen van de Koper, zijn algemene 
aankoopvoorwaarden of eventuele andere docu-
menten die van de Koper uitgaan. Elke afwijking van 
de voorwaarden kan slechts worden beschouwd 
als aanvaard na een schriftelijke toestemming van 
Virax. Telkens wanneer in de AVVE wordt verwezen 
naar de INCOTERMS (EXW, FOB, etc.), moet men er 
rekening mee houden dat dit de incoterms betreft die 
zijn gepubliceerd door de Internationale Kamer van 
Koophandel in de versie die geldt op de datum dat 
de verkoop wordt gesloten.

2 - PRODUCTEN EN TECHNISCHE 
KENMERKEN
2.1 - De gegevens en informatie over de Producten in 
de catalogi en de tarieven, in elektronische of andere 
vorm, worden enkel ter indicatie gegeven en kunnen 
slechts contractueel zijn voor zover de partijen dit uit-
drukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het bedrijf 
VIRAX heeft het recht hierin alle wijzigingen aan te 
brengen die zij nuttig acht. De Koper is gehouden de 
beschrijving van elk Product te raadplegen om de 
essentiële eigenschappen en bijzonderheden van 
de producten te kennen. Het is aan de Koper om het 
bedrijf VIRAX te contacteren voor alle vragen betref-
fende de Producten en het gebruik ervan.
De oorspronkelijke presentatie van de producten 
moet worden gehandhaafd zodat ze in perfecte 
staat bij de gebruikers aankomen. Wijzigingen van 
de verpakking en de presentatie van de producten 
zijn verboden.
2.2 - De studies en documenten die door het bedrijf 
VIRAX zijn overhandigd of toegestuurd blijven mate-
rieel en immaterieel eigendom van VIRAX en ver-
trouwelijk, zij mogen dus niet door de klant worden 
doorgegeven aan derden om welke reden dan ook.

3 - BESTELLING
Het verkoopcontract is pas definitief na de uitdrukke-
lijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bestel-
ling door VIRAX. De bestellingen moeten worden 
geplaatst per fax, e-mail of EDI (elektronische gege-
vensuitwisseling). Geen enkele bestelling kan worden 
geannuleerd zonder de uitdrukkelijke instemming van 
beide partijen. Elke bestelling van een bedrag onder 
de 250€ wordt zonder voorafgaande kennisgeving 
vermeerderd met € 15 voor dossierkosten.

4 - PRIJZEN
De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die gelden 
op het moment van het plaatsen van de bestelling. 
De tariefprijzen zijn uitgezonderd belastingen (met 
uitzondering van de DRIRE-belasting op lineaire 
meetinstrumenten), “Ex Works” (EXW) dat wil 
zeggen uitgezonderd douane-, transport-, laad-, 
verzekeringskosten…en in “standaardverpakking”. 
Alle specifieke verpakkingen worden daarbovenop 
in rekening gebracht.
Als de partijen uitdrukkelijk een andere incoterm 
overeenkomen, informeert VIRAX de Koper over de 
gewijzigde prijzen volgens de gebruikte incoterm. 
Indien VIRAX kosten op zich moet nemen die volgens 
de overeengekomen incoterm voor rekening van de 
Koper zijn, is VIRAX gerechtigd de terugbetaling te 
vragen aan de Koper.

5 - LEVERINGSVOORWAARDEN – INCOTERMS
5.1 - Levering vindt plaats “Ex Works” (EXW). De 
Koper draagt alle risico’s van verlies of beschadiging 
vanaf het moment dat de goederen ongeladen aan 
hem zijn geleverd op de afgesproken plaats.

5.2 - Over het algemeen worden de risico’s die 
samenhangen met de Producten overgedragen 
aan de Koper bij levering of, wanneer ze hem ter 
beschikking worden gesteld, op de datum en op de 
plaats van deze terbeschikkingstelling volgens de 
overeengekomen incoterm.
5.3 - In geval van een voorafgaand en schriftelijk 
akkoord van het bedrijf VIRAX voor een levering FOB, 
kiest laatstgenoemde de transporteur van zijn keuze 
om de Producten te leveren in de overeengekomen 
haven. De overdracht van de risico’s heeft plaats 
wanneer de goederen de reling van het schip zijn 
gepasseerd in de tussen de partijen overeengeko-
men laadhaven.
5.4 - De Koper is gehouden de Producten in ont-
vangst te nemen zodra ze ter beschikking zijn 
gesteld, op de overeengekomen plaats en datum. 
Indien de Koper de Producten niet in ontvangst 
neemt binnen de 15 dagen volgend op de terbe-
schikkingstelling, kan VIRAX hem opslagkosten in 
rekening brengen. Na het verstrijken van een termijn 
van 30 dagen na de datum van terbeschikkingstelling 
heeft VIRAX de mogelijkheid de verkoop te ontbin-
den, onverminderd schadevergoeding, en de Koper 
de terugbetaling te vragen van de kosten van de 
terugzending van de Producten.
5.5 - In het geval dat, afhankelijk van de door de par-
tijen gekozen incoterms, de transportrisico’s worden 
gedragen door VIRAX, dient de Koper, indien nodig, 
voorbehoud in bij de transporteur volgens onder-
staande voorwaarden:
-  Vervoer over de Weg (Frankrijk): volgens de voor-

waarden en binnen de termijnen bepaald door
artikel L.133-3 van de code de commerce (Frans
wetboek van koophandel).

-  Vervoer over de Weg (internationaal): Specifiek
voorbehoud bij levering (zichtbare schade, artikel
30 van de Conventie voor het Internationaal Vervoer 
van Zaken over de Weg (CMR)) / Voorbehouden
binnen de 7 dagen (niet-zichtbare schade, artikel
30 van de CMR).

-  vervoer over zee (Frankrijk): Schriftelijk voorbehoud 
bij levering met een termijn tot 3 dagen voor wat
betreft niet-zichtbare schade.

-  vervoer over zee (internationaal): Schriftelijke voor-
behouden bij levering met een termijn tot 3 dagen
voor wat betreft niet-zichtbare schade (Conventie
van Brussel). 

-  vervoer door de lucht: Voorbehouden binnen de
7 dagen na ontvangst (Conventie van Warschau).

De koper vrijwaart VIRAX van alle schade die VIRAX 
zou kunnen lijden in geval deze voorbehouden niet
of buiten de termijn zouden worden geformuleerd.
5.6 - Tenzij anders overeengekomen, behoudt
VIRAX zich de mogelijkheid voor om Producten in
deelverzendingen te versturen. De saldo’s van de
bestellingen worden in dat geval altijd behouden in
latere leveringsbonnen en worden overeenkomstig
gefactureerd.

6 - LEVERINGSTERMIJNEN
De leveringstermijnen die door VIRAX worden gege-
ven bij de bestelling worden ter informatie en indi-
catie gegeven. Ze zijn niet contractueel en kunnen
geen aanleiding geven tot boetes tenzij de partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij zijn gel-
dig uitgezonderd in gevallen van niet-naleving van de 
overeengekomen betalingsvoorwaarden, van het niet 
tijdig verstrekken door de Koper van alle informatie
die nodig is voor de uitvoering van de bestelling,
uitgezonderd in gevallen van overmacht of gebeur-
tenissen zoals: totale of gedeeltelijke staking (intern
of bij een onderaannemer), lock-out, onderbreking
of verstoring van het transport, brand, oorlog,
natuurrampen, bevoorradingsproblemen, opstand,
opeising, inbeslagname, embargo, energiebeper-
kingen, epidemieën, pandemieën, en over het alge-
meen van elke oorzaak waarover het bedrijf VIRAX
geen controle heeft. In het geval dat de verzending
wordt vertraagd door de Koper of door zijn toedoen 
om welke reden dan ook, kunnen hem kosten voor
opslag en/of overslag worden gefactureerd.

7 - VERZEKERINGEN
VIRAX verzekert het materiaal alleen tegen trans-
portrisico’s op uitdrukkelijk verzoek van de Koper, 
behalve in de gevallen dat de verzekering is voorzien 
door de gekozen incoterm of voortvloeien uit de 
voorwaarden ervan. Wanneer de verzekering wordt 
afgesloten door Virax, kunnen klachten slechts in 
aanmerking worden genomen voor zover de ont-
vanger de formaliteiten te zijner laste heeft vervuld 
(cf. artikel 5.6).

8 - DOCUMENTEN
Behoudens schriftelijk akkoord voorafgaand aan de 
bestelling, hoeft Virax geen andere documenten te 
verstrekken dan die voorzien in de incoterm die van 
toepassing is op de bestelling.

9 - KLACHTEN
9.1 - Klachten met betrekking tot verlies of bescha-
digingen aan de pakketten of de Producten die zich 
hebben voorgedaan tijdens het transport kunnen, 
wanneer Virax de risico’s voor dit transport draagt, 
slechts in aanmerking worden genomen als de Koper 
het voorbehoud heeft aangetekend dat voorzien zijn 
in de voorwaarden in artikel 5.6. Klachten moeten 
schriftelijk gericht worden aan VIRAX, ten laatste 
binnen de 15 dagen na de datum van inbezitname 
van de Producten vergezeld van de kopie van de 
klacht ingediend bij de transporteur.
9.2 - Vaststellingen van gebreken die geen verband 
houden met het transport betreffende de non-con-
formiteit van de Producten aan de leveringsbon 
of met zichtbare gebreken kunnen slechts in aan-
merking worden genomen als zij schriftelijk worden 
gedaan en met vermelding van de gegevens van 
het pakket en de pakbon bij het pakket binnen een 
maximumtermijn van 15 dagen na de inbezitname 
van de Producten.
9.3 - Een klacht wordt niet gegrond geacht als VIRAX 
niet in de gelegenheid wordt gesteld de staat van de 
totaliteit van de betreffende Producten vast te stellen 
en, desgevallend, van alle verpakkingen waarop de 
betwisting betrekking heeft.
9.4 - Geen enkele klacht kan gegrond zijn als 
de geleverde producten getransformeerd zijn 
of opnieuw verpakt of omgepakt na levering of 
terbeschikkingstelling.
9.5 - Als de gegrondheid van de klacht is vastgesteld, 
behoudt VIRAX zich het recht voor om ofwel nieuwe 
producten te leveren met een kwaliteit die conform is 
aan de bestelling, ofwel een tegoedbon op te stellen. 
De aansprakelijkheid van VIRAX, om welke reden dan 
ook, kan in geen geval de prijs van de niet-conforme 
of niet-geleverde producten overschrijden.
9.6 - Een factuur die niet wordt betwist door de 
Koper binnen een termijn van 30 dagen na de datum 
van uitgifte wordt geacht definitief aanvaard te zijn 
door de Koper in haar principe en in haar bedrag. 
Na deze termijn zijn klachten en betwistingen niet 
ontvankelijk. In een geval van vastgestelde betwis-
ting kan de Koper het veronderstelde bedrag niet 
aftrekken van de betreffende factuur die moet zijn 
betaald op voor haar vervaldag. Indien de betwisting 
gegrond is, maakt VIRAX een tegoedbon op voor het 
bedrag van de betwisting.

10 - WEDERUITVOER
In geval van wederuitvoer van producten door de 
Koper moet laatstgenoemde controleren of de pro-
ducten en hun verpakkingen conform zijn aan de 
wetten en regels die gelden in het land van bestem-
ming en de licenties en/of toestemmingen verkrijgen 
die vereist zijn door de regelgeving van het land van 
oorsprong of van bestemming van de producten.

11 - TERUGSTUREN VAN GOEDEREN
Geen enkele terugzending van artikelen, buiten de 
garantiebepaling, wordt aanvaardt zonder de voor-
afgaande en schriftelijke instemming van het bedrijf 
VIRAX of zijn vertegenwoordiger. Het teruggestuurde 
materiaal moet in geheel nieuwe staat en conform 
zijn volgens de geldende VIRAX retourprocedure 
(retourprocedure distributeur van nieuwe producten 
bij “Virax” medegedeeld en beschikbaar op verzoek)


