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Algemene Voorwaarden Vascobelo BVBA 
 
Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

Vascobelo: Vascobelo Group N.V. of een van de aan haar gelieerde vennootschappen;  
Klant: Eenieder die met Vascobelo een Overeenkomst heeft gesloten; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vascobelo en de Klant tot stand komt, 
alsmede iedere wijziging of aanvulling hiervan (waaronder deze algemene 
voorwaarden), alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering 
van de overeenkomst; 
Inventaris: de op grond van een Overeenkomst door Vascobelo aan de Klant op basis 
van Huurkoop, Huur, Koop of Bruikleen aangeboden dan wel te leveren inventaris, 
bestaande uit bijv. koffiemachines, aanverwante machines en accessoires, servies enz.;  
Voorraad: de op grond van een Overeenkomst door Vascobelo aan de Klant 
aangeboden dan wel te leveren voorraad, bestaande uit bijv. koffie en bijproducten; 
Services: de op grond van een Overeenkomst door Vascobelo aan de Klant aangeboden 
dan wel te leveren services, bestaande uit bijv. trainingen en advies in het kader van 
het exploiteren van een koffiebar (barista trainingen, afstellen machines, inrichting 
koffiebar enz.); 
Huurkoop: de Klant koopt de Inventaris van Vascobelo, waarbij partijen overeenkomen 
dat de koopprijs wordt betaald in termijnen en Vascobelo zich de eigendom van de 
Inventaris voorbehoudt totdat de laatste termijn is betaald door de Klant, een en ander 
conform de voorwaarden van de Overeenkomst; 
Huur: Vascobelo geeft, conform de voorwaarden van de Overeenkomst, de Inventaris 
voor een bepaalde periode in gebruik aan de Klant tegen betaling van een 
tegenprestatie door de Klant in de vorm van huurbetalingen;  
Koop: Vascobelo draagt, conform de voorwaarden van de Overeenkomst, de Inventaris 
over aan de Klant tegen betaling van een koopprijs;  
Bruikleen: Vascobelo geeft, conform de voorwaarden van de Overeenkomst, de 
Inventaris om niet in gebruik aan de Klant voor een bepaalde periode; 
Gebruiksperiode: in het geval van Huurkoop, Huur of Bruikleen de periode gedurende 
welke de Klant het gebruiksrecht heeft ten aanzien van de Inventaris, en die aanvangt 
op de datum van aflevering van de Inventaris en eindigt op de eerste van de volgende 
data: (i) de dag waarop de Overeenkomst wordt ontbonden of eindigt, (ii) de datum 
waarop de periode van Huur of Bruikleen zoals opgenomen in de Overeenkomst 
afloopt, of (iii) in het geval van Huurkoop de dag waarop de Klant volledig aan haar 
betalingsverplichting ter zake heeft voldaan (hoofdsom, kosten en interesten). 

 
 
 

Toepasselijkheid 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud 

van de Overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van 
de Overeenkomst. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
in het geval van levering van zowel Inventaris (al dan niet middels Huurkoop, Huur, 
Koop of Bruikleen), Voorraad en Services, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders 
is bepaald in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen 
de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst. 

 
Eigendom Voorraad en Inventaris 
3. De geleverde Voorraad blijft in eigendom van Vascobelo zolang de Klant niet volledig 

aan haar betalingsverplichting ter zake heeft voldaan (hoofdsom, al dan niet in vorm 
van termijnbedragen, inclusief kosten en interesten).  

4. In het geval van Koop en Huurkoop blijft de geleverde Inventaris eigendom van 
Vascobelo zolang de Klant niet volledig aan haar betalingsverplichting ter zake heeft 
voldaan (hoofdsom, al dan niet in vorm van termijnbedragen, inclusief kosten en 
interesten).  

5. In het geval van Huur en Bruikleen blijft de eigendom van de geleverde Inventaris te 
allen tijde eigendom van Vascobelo. 

  
Levering 
6. De Inventaris, Voorraad en Services worden geleverd binnen de termijn zoals op de 

bestelbon vermeld, althans binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de 
gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Voor niet tijdige 
of niet correcte aflevering is Vascobelo eerst na schriftelijke ingebrekestelling in 
verzuim. De Klant heeft echter geen enkele aanspraak op enige vergoeding van welke 
aard dan ook indien en voor zover ter zake geen sprake is van grove schuld of opzet 
van Vascobelo. 

7. De levering van Inventaris en Voorraad geschiedt op locatie bij Vascobelo, behoudens 
andersluidende schriftelijke afspraak.  

8. De Inventaris en Voorraad worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant. 
9. De Klant is verplicht geleverde Voorraad en Inventaris bij aflevering direct met gepaste 

zorgvuldigheid te inspecteren op compleetheid, gebreken en functionaliteit. Klachten 
betreffende de geleverde Inventaris, Voorraad en Services dienen door de Klant, op 
straffe van verval van al haar aanspraken ter zake, binnen 7 werkdagen na levering 
schriftelijk aan Vascobelo kenbaar te worden gemaakt. Klachten met betrekking tot 
verborgen gebreken dienen binnen 7 werkdagen nadat de Klant het verborgen gebrek 
heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, aan Vascobelo kenbaar te 
worden gemaakt. 

10. De Klant draagt vanaf het moment van levering de risico's met betrekking tot de 
geleverde Voorraad en inventaris, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijke 
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verlies, vernietiging, diefstal, beschadiging en/of voortijdige slijtage. Dergelijke 
gebeurtenissen ontheffen de Klant niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 

 
 
Prijzen & Betalingen 
11. Vascobelo is gerechtigd de tarieven en prijzen te wijzigen. Prijs- en tariefwijzigingen 

worden minstens 2 weken op voorhand gemeld door middel van aankondiging op de 
factuur. 

12. Alle door de Klant aan Vascobelo verschuldigde bedragen uit hoofde van de 
Overeenkomst dienen uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden 
voldaan. De Klant is in verzuim door het enkele verloop van een in de Overeenkomst 
of factuur bepaalde termijn. Telkens indien een uit hoofde van de Overeenkomst door 
de Klant verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt de Klant 
aan Vascobelo van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag 
een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij 
elke ingetreden maand als volle maand geldt, met een minimum van EUR 75,- per 
maand. Daarnaast komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
over de hoofdsom (inclusief renten en interesten) op basis van de volgende methodiek: 
over de eerste EUR 3.000,- wordt 15% berekend, over het meerdere tot EUR 6.000,- 
wordt 10% berekend, over het meerdere tot EUR 15.000 wordt 8% berekend en vanaf 
EUR 15.000,- wordt 4% berekend, met een absoluut minimum van EUR 250,- exclusief 
BTW. Indien Vascobelo echter hogere incassokosten heeft gemaakt dan komen de 
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele 
daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand, gerechtelijke- en 
executiekosten zijn eveneens voor rekening van de Klant. De Klant is over de 
verschuldigde (incasso)kosten eveneens rente verschuldigd. 

13. Met betrekking tot hetgeen de Klant op enig moment uit hoofde van de Overeenkomst 
is verschuldigd, is de Klant niet bevoegd zich te beroepen op verrekening. De Klant is 
evenmin bevoegd de betalingen op te schorten en/of te verminderen met een beroep 
op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan de Voorraad of Inventaris. 

 
Gebruik en teruggave Inventaris 
14. Vanaf het moment van levering aan de Klant tot aan het einde van de Gebruiksperiode, 

of indien dit later is, afgifte aan Vascobelo, is de Klant verplicht de Inventaris (a) te 
gebruiken, overeenkomstig aard en bestemming en enkel te gebruiken voor het 
overeengekomen doel, (b) voor eigen rekening en risico in correcte en functionerende 
staat te houden, het op elke mogelijke manier te beschermen tegen overbelasting en 
het op doelmatige wijze te onderhouden en te verzorgen. De Klant is verplicht hiertoe, 
voor zover de leverancier dit voorschrijft, een separaat onderhoudscontract af te 
sluiten met een officiële, erkende merkdealer, dan wel door een door Vascobelo aan 

te wijzen bedrijf, (c) niet af te staan of door te geven aan derden en ook niet terug te 
geven aan de leverancier. De Inventaris mag enkel ter beschikking worden gesteld aan 
derden voor reparatiedoeleinden en dit slechts gedurende de daarvoor noodzakelijke 
tijd.  

15. Het feit dat de Inventaris in verband met reparatie en/of onderhoud niet kan worden 
gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant. Vascobelo is 
niet aansprakelijk voor schade geleden door de Klant als gevolg van het feit dat de 
Inventaris niet kan worden gebruikt c.q. die is ontstaan door of verband houdt met de 
wijze waarop reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. 

16. Aan het einde van de Gebruiksperiode (in het geval van Huurkoop, enkel indien de 
Klant nog niet volledig aan haar betalingsverplichting ter zake heeft voldaan 
(hoofdsom, kosten en interesten)), is de Klant verplicht de Inventaris onmiddellijk op 
haar kosten en op eigen risico terug te geven op het vestigingsadres van Vascobelo of 
aan een door Vascobelo aangeduide derde. Indien de Klant de Inventaris niet uiterlijk 
binnen 14 kalenderdagen terug heeft gegeven, dan heeft Vascobelo het recht de 
Inventaris op kosten van de Klant te laten afhalen, welke kosten minimaal EUR 350,- 
bedragen en is de Klant daarnaast een boete verschuldigd van EUR 500,-. Indien en 
zolang teruggave door een doen of nalaten van de Klant wordt gefrustreerd, is de Klant 
een boete verschuldigd van EUR 75,- per kalenderdag, onverminderd het verschuldigd 
zijn van een gebruiksvergoeding die minimaal het in de Overeenkomst bepaalde 
termijnbedrag bedraagt. De Klant is jegens Vascobelo niet gerechtigd de teruggave van 
de Inventaris op te schorten, op grond van welke aanspraak dan ook.  

17. De Inventaris dient zich bij de teruggave in de staat te bevinden die overeenstemt met 
de staat bij levering, behoudens normale slijtage. Indien de Inventaris zich niet in deze 
staat bevindt, dan heeft Vascobelo het recht, maar niet de verplichting, de Inventaris 
op kosten van de Klant te laten herstellen in voormelde staat.  

18. De staat van de Inventaris bij levering aan de Klant wordt verondersteld te zijn een 
nieuwstaat, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders staat vermeld. 

 
Einde Overeenkomst, opzegging, verlening. 
19. In het geval van Huur, kunnen beide partijen de Overeenkomst voor het eerst opzeggen 

middels aangetekend schrijven aan het einde van de overeengekomen initiële duur van 
de Huur, dan wel een verlenging daarvan, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van 1 maand. Indien er aan het einde van de initiële termijn van de 
Huur of een verlenging daarvan geen gebruik gemaakt wordt van voormelde 
opzegmogelijkheid, dan wordt het de duur van de Huur telkens automatisch met 
aansluitende perioden van 6 maanden verlengd. In overige gevallen (anders dan Huur) 
eindigt de Overeenkomst aan het einde van de daarin opgenomen termijn, althans 
nadat de Klant al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst is nagekomen, 
behoudens voor zover schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
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Ontbinding 
20. Indien (a) de Voorraad of Inventaris omwille van een omstandigheid buiten de 

verantwoordelijkheid van Vascobelo om niet geleverd wordt of niet geleverd kan 
worden door de leverancier van die Voorraad of Inventaris, (b) de Klant niet, niet 
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (c) er 
sprake is van (aanvraag van) surséance van betaling, faillissement, toeppassing van de 
wettelijke schuldsaneringsregeling of onder curatelestelling met betrekking tot de 
Klant of haar vennoot, (d) er sprake is van stillegging, verplaatsing, ontbinding of 
liquidatie van de onderneming van de Klant, (e) er sprake is van beslag op de Inventaris 
of Voorraad, of (f) er sprake is van een – naar objectieve maatstaven aan de gegoedheid 
van de Klant (waaronder financiële gegoedheid, goede naam en faam) in enige mate 
afbreuk doende - overname, juridische fusie, splitsing of change of control, dan is de 
Klant van rechtswege en onmiddellijk in verzuim en is Vascobelo gerechtigd, zonder 
enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan Vascobelo 
toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst 
daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de 
(verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

21. Indien Vascobelo gebruik maakt van haar recht op ontbinding overeenkomstig artikel 
20, dan heeft Vascobelo naast de aanspraken op reeds vervallen termijnen en andere 
vergoedingen, recht op betaling van de voor de totale oorspronkelijke duur van de 
Overeenkomst nog uitstaande termijnbetalingen, waaronder begrepen alle nog 
openstaande termijnbetalingen in het kader van Huur of Huurkoop. Voormelde claim 
van Vascobelo is opeisbaar vanaf het moment waarop de ontbinding van de 
Overeenkomst haar werking heeft. 

22. Bij beëindiging van de Overeenkomst verliest de Klant onmiddellijk het recht van 
gebruik ten aanzien van de Inventaris en eindigt de Gebruiksperiode. 

 
Overdracht van rechten en plichten 
23. Vascobelo heeft het recht alle rechten en plichten of afzonderlijke rechten uit de 

Overeenkomst over te dragen aan derden, voor welke overdracht de Klant middels 
ondertekening van de Overeenkomst bij voorbaat haar goedkeuring verleend.  

24. Het de Klant uitdrukkelijk verboden om de Inventaris of eventuele daaruit of uit de 
Overeenkomst voortvloeiende rechten (geheel of gedeeltelijk) te verkopen, over te 
dragen, te ruilen, te verpanden, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins met een 
zakelijk of persoonlijk recht te bezwaren, zonder voorafgaande toestemming van 
Vascobelo, welke toestemming Vascobelo te allen tijde volledig naar eigen inzicht mag 
onthouden. 

 

Kosten en aansprakelijkheid  
25. Vascobelo is niet aansprakelijk voor enige schade welke groter is dan de hoofdsom 

onder de Overeenkomst, behoudens grove schuld dan wel opzet aan de zijde van 
Vascobelo. De aansprakelijkheid van Vascobelo voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade 
door bedrijfsstagnatie, wordt uitgesloten. 

26. De Klant vrijwaart Vascobelo te allen tijde voor alle aanspraken van derden jegens 
Vascobelo die voortvloeiend of verband houdend met het eigendom, bezit, gebruik of 
de exploitatie van de Voorraad en Inventaris.  

 
Persoonsgegevens 
27. Vascobelo fungeert voor de Klant als centrale voor de verwerking van 

persoonsgegevens. De Klant stemt er mee in dat Vascobelo de persoonsgegevens 
gebruikt, verwerkt en opslaat bij de start van de commerciële relatie ten behoeve van 
de uitvoering van de Overeenkomst en de dienstverlening aan de Klant. 

 
Toepasselijk recht en forumkeuze 
28. Indien de Klant gevestigd of woonachtig is in België, dan wordt de Overeenkomst 

uitsluitend beheerst door Belgisch recht en worden alle geschillen over de uitleg en/of 
uitvoering van de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. 

29. Indien de Klant gevestigd of woonachtig is in Nederland, dan wordt de Overeenkomst 
uitsluitend beheerst door Nederlands recht en worden alle geschillen over de uitleg 
en/of uitvoering van de Overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde rechter te 
Amsterdam. 

 
Slotbepaling 
30. Indien een deel van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of 

vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst 
en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel 
geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als 
overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de 
nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. 

 
 
 


