Algemene verkoopsvoorwaarden voor de levering van gas
I.

Algemeen voor levering van gas in containers, bundels, cilinders en pallets en (vloeibare)
gassen geleverd met tankwagen
1.
Toepassingsgebied
Alle gasleveringen uitgevoerd door Messer Belgium NV (hierna 'MESSER') en alle aanverwante
huur- en dienstverleningscontracten, indien van toepassing, zijn onderworpen aan de volgende
Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de levering van gas. Andersluidende voorwaarden
voorgesteld door contractpartners van MESSER (hierna 'klanten') zullen slechts aanvaard
worden indien uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd door MESSER. MESSER zal in geen geval
geacht worden de andersluidende algemene voorwaarden van een klant te aanvaarden wanneer
zij niet uitdrukkelijk verzet aantekent tegen de andersluidende algemene voorwaarden van de
klant of wanneer MESSER de levering aanvaardt zonder de andersluidende algemene
voorwaarden van een klant te betwisten.
2.
Offertes, afsluiten en duur van contracten, prijzen
2.1 De offertes van MESSER zijn niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk aangeduid zijn als bindend.
Mondelinge bestellingen en overeenkomsten, evenals mondelinge aanvullende overeenkomsten
en garanties, zullen slechts in werking treden en bindend worden na de schriftelijke bevestiging
van MESSER. In geval van een onmiddellijke levering, kan de bestelbevestiging vervangen
worden door de levering van de goederen. Alle contractuele verplichtingen zullen exclusief
voortvloeien uit de ondertekende schriftelijke contractuele documenten.
2.2 De Leveringsovereenkomst is rechtsgeldig vanaf datum van ondertekening. Na de op de
Leveringsovereenkomst vermelde duur wordt zij automatisch verlengd voor eenzelfde periode,
tenzij ze schriftelijk beëindigd wordt per aangetekende brief, 12 maanden voor de vervaldatum.
Wanneer de Leveringsovereenkomst automatisch verlengd wordt na de initiële looptermijn, zal
de maximale aankoopverplichting van de Klant, niet meer zijn dan 80% van zijn totale jaarlijkse
behoefte.
2.3 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen, verhuringen en diensten uitgevoerd op
basis van de prijslijst van MESSER die geldt op het moment dat de bestelling geplaatst wordt. De
huidige prijslijst is beschikbaar en wordt uitgehangen in de verkooplokalen van MESSER.
2.4 Alle prijzen moeten geïnterpreteerd worden als prijzen voor levering op het overeengekomen
leveringsadres, vanuit de overeengekomen Messer locatie. Bovenop de overeengekomen prijzen
zullen extra energietoeslagen en B.T.W. aangerekend worden aan de wettelijke tarieven.
Toeslagen voor kosten gemaakt onder de geldende nationale of internationale wetgeving
betreffende het transport van gevaarlijke goederen zullen aangerekend worden tegen de
wettelijke tarieven. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in het contract, zijn de kosten
voor de demontage van de installatie ten laste van de klant.
2.5 Wanneer speciale kortingen overeengekomen zijn, zullen deze slechts toegepast worden indien
de klant zijn contractuele verplichtingen behoorlijk naleeft. Wanneer de klant deze contractuele
verplichtingen niet behoorlijk naleeft, heeft MESSER het recht om de speciale kortingen met
onmiddellijke ingang in te trekken.
3.
Betalingsvoorwaarden
3.1 Gefactureerde bedragen zijn verschuldigd en betaalbaar op de datum aangegeven op de
betreffende factuur. Wanneer een betalingsverplichting niet nageleefd wordt, vormt dit een
directe inbreuk van de klant op de overeenkomst, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
3.2 Wanneer betaling uitblijft, heeft MESSER het recht om nalatigheidsinteresten aan te rekenen aan
het geldende tarief onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimumtarief van 8% bovenop de
basisinterest van de Belgische Nationale Bank.
3.3 Wanneer de klant niet in staat is te betalen, heeft MESSER het recht om verdere gasleveringen
met onmiddellijke ingang stop te zetten. Wanneer er gerede twijfel bestaat over de
kredietwaardigheid van de klant (bijvoorbeeld naar aanleiding van het herhaaldelijk uitblijven van
betaling), heeft MESSER, niettegenstaande eerder bestaande overeenkomsten tot uitstel van
betaling, het recht om een vooruitbetaling te vragen voordat zij verdere leveringen doet. Wanneer
de klant te laat betaalt, mag MESSER de leveringen blokkeren zolang de openstaande schulden
niet betaald zijn.
3.4 De klant mag de claims van MESSER slechts door schuldvergelijking compenseren met zijn
tegeneis indien deze onbetwist is of erkend door een in kracht van gewijsde gegane uitspraak.
4.
Eigendomsvoorbehoud
De gassen geleverd door MESSER blijven de volledige eigendom van MESSER tot de
aankoopprijs volledig betaald is.
5.
Garantie
5.1 Wanneer een gaslevering gebrekkig is of afwijkt van het bestelde type of de bestelde
hoeveelheid, moet MESSER ofwel een vervangende bestelling leveren in overeenstemming met
de originele bestelling, ofwel de klant vrijstellen van het betalen van de aankoopprijs, zoals de
klant verkiest. De klant moet in beide gevallen de gebrekkige of afwijkende levering zo snel
mogelijk terugbezorgen aan MESSER na overleg met MESSER. Wanneer geen vervangende
levering in overeenstemming met het contract plaatsvindt, mag de klant ofwel de bestelling en
levering annuleren, ofwel een passende korting op de aankoopprijs vragen.
5.2 Alle garantieclaims zijn onderworpen aan onderzoek van de levering door de klant na ontvangst
en de regelmatige kennisgeving aan MESSER dat de levering niet in overeenstemming is met de
geldende wetten. De garantieverplichting zal gelden gedurende een periode van 12 maanden na
de levering van het betreffende gas, op voorwaarde dat het gas vrij is van gebreken en een
regelmatige stabiliteitsperiode van minimaal 12 maanden heeft. Wanneer dit niet het geval is, zal
MESSER, onverminderd subdeel 5.1, een garantie toekennen voor de regelmatige
stabiliteitsperiode van het betreffende gas.
6.
Aansprakelijkheid
6.1 MESSER is niet aansprakelijk voor contractbreuk, schending van wettelijke plichten of voor een
onrechtmatige daad, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.
6.2 MESSER is in geen geval aansprakelijk voor gebruiksderving, winstderving of andere
gevolgschade.
6.3 De bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing
op schadeclaims betreffende lichamelijk letsel of schade aan goederen die voornamelijk voor
privédoeleinden gebruikt worden indien het letsel of de schade te wijten is aan defecte producten
van MESSER.
6.4 MESSER verklaart uitdrukkelijk dat zijn verzekeringspolis voor productaansprakelijkheid geen
producten dekt die gebruikt worden voor veiligheidstoepassingen in de vliegsport, luchtvaart- of
nucleaire sector (uitsluiting van dekking). Het gebruik van gassen van MESSER binnen deze
sectoren is voor eigen risico van de klant. De aansprakelijkheid van MESSER is in dit verband
volledig uitgesloten.
6.5 Dezelfde beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in deze clausule 6 zullen van
toepassing zijn op alle wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en ondersteunend personeel
die werken voor rekening van MESSER.
6.6 De totale cumulatieve aansprakelijkheid van MESSER onder dit contract zal niet meer bedragen
dan 100% van het contractbedrag, met een maximum van 750.000,00 EUR.
7.
Onvermijdelijke gebeurtenissen
In geval van niet te voorziene gebeurtenissen die MESSER of haar leveranciers niet kunnen
vermijden met redelijke middelen, zoals onder andere stakingen, uitsluitingen,
werkonderbrekingen en gevallen van overmacht, zullen de verplichtingen betreffende de levering
en aanvaarding opgeschort worden voor de duur van deze gebeurtenissen. Aansprakelijkheid
voor deze gebeurtenissen is uitgesloten, zelfs wanneer deze zich voordoen in een periode van
verzuim.
8.
Wetgeving en rechtsgebied
De contractuele relatie met een klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst
door de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.
Contractwijzigingen
9.
Herroeping, wijziging en aanvulling van de overeengekomen bepalingen van een contract dienen
in schriftelijke vorm te gebeuren. Het bewijs voor de herroeping of afstand van de schriftelijke
vorm dient eveneens in schriftelijke vorm te gebeuren.
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In geval van levering van gassen in containers, bundels, cilinders en pallets, gelden ook
de volgende voorwaarden:
Transport en hantering van gassen
Het transport van gassen waaronder de containers en pallets van het laadplatform van de
leveringsplaats (fabriek of magazijn) en het transport van de lege containers naar de
leveringsplaats gebeurt voor rekening van de klant. De klant en/of zijn transporteur zijn
verantwoordelijk voor het laden in overeenstemming met de regels voor transportveiligheid.
Wanneer hulp bij het laden wordt aangeboden, is dit op risico van de transporteur. De klant
moet de geldende regelgeving voor ongevallenpreventie naleven voor de hantering van gassen,
in het bijzonder voor de opslag en het transport van gassen. MESSER moet de geldende
regelgeving ter beschikking stellen voor inzage op zijn leveringsplaatsen.
MESSER levert volle containers (d.w.z. containers gevuld met gas) en haalt tegelijkertijd de lege
containers op. In geval enkel lege containers dienen opgehaald te worden, zonder levering van
volle, zullen extra transportkosten aangerekend worden.
Gehuurde containers, bundels, cilinders en pallets
De gehuurde containers, bundels, cilinders en pallets van MESSER (hierna 'containers') worden
enkel en alleen verhuurd aan de klant voor eigen gebruik van de gassen gekocht van MESSER.
Elk ander gebruik is om veiligheidsredenen verboden. De klant moet onmiddellijk alle schade,
interne verontreiniging of verlies van containers op de leveringsplaats melden. De klant zal een
retourbon ontvangen voor het aantal lege containers dat hij daadwerkelijk terugbezorgd heeft,
zonder verwijzing naar eigendomsstatus. Hierop staat geen vermelding van de
eigendomsrechten. De lege containers zullen onder het relevante klantnummer geklasseerd
worden totdat de leveringsbonnen in het gegevensverwerkingssysteem zijn opgenomen.
De klant is aansprakelijk voor alle schade of verontreiniging van containers tot hun
terugbezorging op de leveringsplaats of hun overhandiging aan een transporteur werkzaam in
opdracht van MESSER. Wanneer de klant de containers of delen daarvan niet terugbezorgt of
deze terugbezorgt in een dergelijke staat dat ze niet meer in bedrijfsklare toestand kunnen
worden hersteld met redelijke middelen, moet de klant MESSER 75% terugbetalen van de
aankoopprijs van gelijkaardige nieuwe containers of onderdelen daarvan, tenzij de klant aan
MESSER kan bewijzen dat de schade beduidend minder ernstig is. Wanneer de klant in gebreke
blijft een dergelijke compensatie te betalen, zal de nalatigheidsinterest onder subdeel I 3.2
mutatis mutandum van toepassing zijn. De vergoeding (herzienbaar op jaarlijkse basis) is
beschikbaar in de verkoopkantoren van MESSER.
MESSER zal de kosten voor de huurovereenkomst, de verhuur van containers die al meer dan 3
maanden (voor bundels 2 maanden) in het bezit van de klant zijn ('lange-termijn-huur') en de
kosten voor het containeropvolgingssysteem ('Babel Fee') factureren aan de huidige tarieven
vermeld in de prijslijsten die ter inzage beschikbaar zijn in de verkoopkantoren van MESSER.
Huurkosten kunnen elke maand op doorlopende basis gefactureerd worden. Deze lijst zal op
eerste verzoek van de klant voorgelegd worden.
MESSER mag, om zichzelf te beschermen tegen elke schade te wijten aan mogelijk verlies van,
schade aan en verontreiniging van containers, een borgsom van de klant vragen, op het moment
van de bestelling of daarna, die 75% van de kostprijs voor de aankoop van gelijkaardige nieuwe
containers bedraagt.
Bij twijfel over de huidige locatie van de containers mag de klant – om de betaling van verdere
huurbedragen te vermijden – de borgsom in het bezit van MESSER laten totdat de locatie van de
containers is vastgesteld. In de mate dat de borgsom al betaald is voor de containers, volstaat
het dat de klant schriftelijk verklaart dat hij niet op de hoogte is van de locatie van de containers.
Nadat de containers terugbezorgd zijn op de leveringsplaats, zal MESSER de borgsom die
ervoor werd betaald zonder interest terugbezorgen aan de klant, verminderd met de kosten die
MESSER heeft opgelopen voor de aanschaf van vervangonderdelen en herstelling van de
schade of het verwijderen van de verontreiniging. Wanneer de klant de containers waarvoor hij
een borgsom betaald heeft niet terugbezorgt binnen het jaar na het betalen van de borgsom,
mag MESSER de borgsom behouden als compensatie voor de schade. Als de borgsom betaald
door de klant minder bedraagt dan 75% van de aankoopprijs van gelijkaardige nieuwe cilinders of
pallets, heeft MESSER het recht de klant te vragen het verschil bij te leggen.
De klant heeft geen retentierecht op de containers van MESSER.
Klachten
De klant moet controleren of de hoeveelheid gehuurde containers op de factuur correct is. Alle
klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen één maand na ontvangst van de factuur.
Wanneer de klant geen klacht indient, wordt hij geacht de hoeveelheden op de factuur te
bevestigen. MESSER zal de klant op de hoogte brengen van de gevolgen van het niet indienen
van een klacht door hier specifiek naar te verwijzen in de tekst van de algemene voorwaarden op
de achterzijde van de factuur.
De klant zal gebreken schriftelijk ter kennis brengen. Alle leveringen waarover de klant klachten
heeft, zal hij onmiddellijk terugzenden naar de leveringsplaats. De klant moet duidelijke labels
aan de containers bevestigen.
Subdelen I.5 en I.6 zullen mutatis mutandum van toepassing zijn wat de aansprakelijkheid voor
de levering van defecte of slecht functionerende gehuurde containers betreft.

III. In geval van levering van (vloeibare) gassen met een tankwagen, gelden ook de volgende
voorwaarden:
13. Routeplan
De leveringen zullen plaatsvinden volgens het toepasselijke leveringsplan van MESSER.
Toeslagen voor kosten gemaakt onder de geldende nationale of internationale wetgeving
betreffende het transport van gevaarlijke goederen zullen aangerekend worden aan de wettelijke
tarieven.
14. Expresleveringen
In geval van aanvaarde expresbestellingen die sneller geleverd moeten worden dan de normale
leveringstermijn van 3 werkdagen, mag MESSER de toeslagen aanrekenen voor expresleveringen die ter inzage beschikbaar zijn op de verkoopkantoren van MESSER. De lijst met
exprestoeslagen zal op eerste verzoek van de klant voorgelegd worden.
15. Telemetrie
Wanneer de gastanks bij de klant uitgerust zijn met een telemetriesysteem, aanvaardt de klant
uitdrukkelijk dat dit systeem alleen gebruikt wordt voor monitoring-doeleinden, d.w.z. met als
enig doel de klant te helpen met zijn productplanning. MESSER volgt de telemetrie-output op en
stelt alles in het werk om de gaslevering te organiseren. Dit ontslaat de klant niet van zijn
verplichting om het gaspeil in de gastank op elk moment te bewaken. De klant blijft geacht alle
nodige maatregelen te treffen om tekorten te voorkomen. Het blijft zijn verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat de tanks voldoende gevuld blijven zodat aan zijn gasbehoeften kan
voldaan worden.
De klant staat in voor alle gevolgen van een ontoereikende of niet-tijdige levering door MESSER
of van het slecht functioneren van het telemetriesysteem (maakt gebruik van het publieke
datanetwerk dat niet ‘failsafe’ is), waardoor het vulpeil van een gastank onder het minimale
opslagpeil zou dalen.
De klant zal MESSER binnen de 48 uur voor de aangevraagde of geplande gaslevering op de
hoogte brengen indien zijn gasbehoeften aanzienlijk veranderen (een 'uitzonderlijke
toeleveringsaanvraag'). Een uitzonderlijke toeleveringsaanvraag is elke aanvraag die de
gemiddelde en gebruikelijke aanvraag met tenminste 10% overschrijdt of een toegenomen
aanvraag buiten de standaard werkdagen en -uren, d.w.z. op een zaterdag, zondag of officiële
feestdag of tijdens een nachtshift. MESSER is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
gastekorten te wijten aan uitzonderlijke toeleveringsaanvragen die afwijken van de
standaardbestellingen van de klant, ook niet wanneer de klant MESSER minimaal 48 uur voor de
levering op de hoogte heeft gebracht van deze uitzonderlijke toeleveringsaanvraag.
MESSER is niet aansprakelijk voor gevolgschade (bijv. inkomstenderving, financieel verlies,
gebruiksderving enz.) opgelopen door de klant.
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