
ALGEMENE VOORWAARDEN AJG-SYSTEMS BVBA ALARMSYSTEEM (PARTICULIEREN EN 
HANDELAREN) 

Alle van AJG en alle in haar opdracht werkende (onder)aannemers uitgaande offertes en 
met 
haar gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, die 
worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de Klant. Aanvaarding van deze 
algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing 
van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 

Artikel 1. Definities 

1.1 
AJG/De verkoper: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AJG-Systems 
BVBA, met maatschappelijke zetel te Broedersweg 33, 9041 Oostakker, RPR 892.349.421. 

1.2 De Koper/Klant: de natuurlijke of rechtspersoon dewelke zich heeft verbonden ten 
aanzien van AJG/De verkoper door ondertekening van de overeenkomst aangaande 
enerzijds de aankoop van het Alarmsysteem en anderzijds de Dienst Monitoring voor een 
periode van minstens 12 maanden indien de klant hiervoor gekozen heeft. De meldkamer 
aansluiting is geen verplichting. 
Door vermelding van een BTW-nummer wordt de Klant geacht een handelaar te zijn. 
Zonder 
deze vermelding is de Klant een particulier. 
De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling 
plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening 
van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met 
hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 ev. BW en 1200 ev. BW. 

1.3 Overeenkomst: De installatie- en gebeurlijk monitoringovereenkomst, gesloten met 
AJG, inclusief de onderhavige aanvaarde algemene voorwaarden. 

1.4 Alarmsysteem: Een Alarmsysteem waarvan het basispakket bestaat uit:  
- 1 x Centraal Paneel GPRS 
- 1 x Bedieningspaneel 
- 1 x Magneetcontact 
- 1 x pir bewegingsdetector 
- 1 x afstandbediening 
- 1 x binnensirene  
+ Nodige batterijen  
Doch waarvan de aanvullende configuratie afhankelijk wordt gesteld van de keuze van de 
koper. Het alarmsysteem zal worden aangesloten op de meldkamer van Securitas Alert 
Services ( hierna SAS) indien de klant hiervoor gekozen heeft. De meldkamer aansluiting is 
geen verplichting. 

1.5 Installatieadres: Adres waar de Klant het Alarmsysteem laat installeren en waaromtrent 
SAS haar monitoring zal uitvoeren. Het installatie-adres wordt vermeld op de offerte. De 
klant wordt verondersteld dit adres correct te hebben aangegeven. De verkoper aanvaard 
geen verantwoordelijkheid omtrent enige materiele vergissing in de opgegeven gegevens. 

1.6 Contactpersoon: Een natuurlijke persoon opgegeven door de Klant, die binnen het 
kader van deze overeenkomst door SAS telefonisch kan gecontacteerd worden om zich naar 
het 
Installatieadres te begeven. 

1.7 Dienst Monitoring: De bewakingsdiensten uitgevoerd door SAS bestaande uit het 
opvolgen van signalen uitgaande van het Alarmsysteem van de Klant conform de 
voorwaarden op de 



technische fiche van SAS. 

1.8 SAS: De naamloze vennootschap Securitas Alert Services NV, met maatschappelijke 
zetel te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-over-Heembeek, RPR 0884.137.875, die in 
onderaanneming de Dienst Monitoring verzorgt. 

1.9 Servicepakket: bij de overeenkomst optioneel aanvullend te bestellen 
dienstverleningspakket tegen jaarlijkse meerprijs waarbij AJG-Systems zich sterk maakt 
dat een 24/7 bereikbaarheid voor support wordt geboden zonder verplaatsingskosten noch 
werkuurkosten bij interventies en zonder het gevaar op onvoorziene facturen, 
onverminderd de toepassing der wettelijke garantietermijnen zoals bepaald in artikel 6 
van onderhavige algemene voorwaarden. 

1.10 Meerwerken: Alle werkzaamheden dewelke aanvullend dienen te worden uitgevoerd 
naast wat werd overeengekomen in de ondertekende offerte. Onder meerwerken dienen 
ook alle situaties te worden begrepen waar de verkoper tijdens de installatie het voorziene 
werkschema dient aan te passen en/of aan te vullen door aan hem verkeerd meegedeelde 
informatie dan wel door een door de klant verkeerde voorstelling van zaken. Meerwerken 
zullen worden uitgevoerd aan € 55 excl. BTW per uur. 

Artikel 2. Voorwerp van de Overeenkomst 

De Overeenkomst behelst de verkoop door de verkoper aan de Klant van een 
Alarmsysteem, zoals aangegeven op de offerte, voor een periode zoals vermeld op de 
overeenkomst, al dan niet samen met een abonnement met de Dienst Monitoring van 
minstens 12 maanden, ingaand vanaf installatie en onder de toepassing van artikel 3.3 van 
onderhavige voorwaarden, indien de klant hiervoor gekozen heeft en dit aangegeven is op 
de overeenkomst.  

AJG behoudt zicht AJG het recht voor om onmiddellijk alle contractuele verplichtingen ten 
overstaan van de Klant op te schorten tot na de gehele betaling van alle openstaande 
schulden. 

De Klant erkent dat hij alle nodige inlichtingen heeft gekregen inzake de detectie- en 
bewakingsmiddelen die noodzakelijk zijn om zijn pand te beveiligen en dat hij vrij het 
materiaal 
heeft kunnen kiezen dat hij wenst, zowel in functie van vereiste beveiligingsniveau als 
budget. 

De installatie van het Alarmsysteem wordt door AJG, als erkende alarminstallateur met 
erkenningsnummer 20.1823.02, uitgevoerd. 

De particuliere Klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen, te 
rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van deze overeenkomst, zonder 
kosten de overeenkomst stop te zetten. Voormeld verzakingsbeding geldt niet voor Klanten 
die handelaar zijn. 

Bij annulering na 7 dagen maar voor de installatie is de Klant een forfaitaire 
schadevergoeding van € 325,00 verschuldigd.  
Bij annulering na 7 dagen maar na de installatie zijn alle vorderingen uit hoofde van de 
overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk en in zijn 
geheel opeisbaar.  

Artikel 3. Levering en installatie 

3.1. Na ondertekening van de overeenkomst en na betaling van de voorschotfactuur zal 
AJG het Alarmsysteem installeren bij de Klant volgens de geldende Belgische wetgeving als 



installateur met erkenning door FOD Binnenlandse Zaken en met erkenningsnummer 
20.1823.02. 

De aangeduide leveringstermijnen zijn indicatief, en niet bindend voor de verkoper. Bij 
abnormale vertraging in de levering heeft de koper echter het recht om de koop per 
aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden op voorwaarde dat 
de verkoper nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één (1) maand nadat 
de verkoper hiertoe door de koper per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De 
koper verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan 
de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. 

3.2. De Klant verbindt er zich toe het Alarmsysteem te laten installeren binnen en 
redelijke termijn en minstens op de datum die in samenspraak tussen de verkoper en de 
koper is bepaald. 
Indien AJG constateert dat de installatie niet kan doorgaan en dit te wijten is aan de Klant 
en de reden hiervoor niet of pas 24 uur of minder voor de geplande aanvang van de 
installatie verneemt, wordt een schadevergoeding aangerekend voor een bedrag van 110 
EUR. 

Indien AJG tweemaal constateert dat de installatie niet kan doorgaan en dit te wijten is 
aan de Klant en de reden hiervoor niet of pas 24 uur of minder voor de geplande aanvang 
van de installatie verneemt, wordt een schadevergoeding aangerekend voor een bedrag 
van 350 EUR. 

3.3. Na een succesvolle test door de installateur wordt de Dienst Monitoring pas opgestart 
(indien de klant hier voor gekozen heeft) als de SAS meldkamer in het bezit is van een door 
de Klant getekende technische fiche, met dien verstande dat de eerste 14 dagen na 
opstart van de Dienst Monitoring als een testperiode worden beschouwd. 

De Klant verklaart uitdrukkelijk te begrijpen en te aanvaarden dat deze testperiode 
uitsluitend 
als doel heeft de Klant (en desgevallend de overige gebruikers van het Alarmsysteem) toe 
te 
laten vertrouwd te worden met de bediening van het Alarmsysteem. Tijdens de testperiode 
zal 
AJG/SAS in geval van alarm alleen contact nemen met de door de Klant aangeduide 
Contactpersonen doch nooit met de hulp- of ordediensten. 

3.4 
De koper dient bij ontvangst en plaatsing van de artikelen na te gaan of deze conform 
zijn/haar bestelling werden geleverd. Wanneer men vaststelt dat de levering en plaatsing 
niet conform de bestelling is of er mogelijks beschadigde goederen zijn, dient men op de 
leveringsbon een voorbehoud te maken van aanvaarding van de levering. Bij afwezigheid 
van dergelijk voorbehoud op de leveringsbon, worden de goederen en de plaatsing 
onherroepelijk aanvaard door de koper als zijnde conform met de geplaatste bestelling en 
aldus vrij van zichtbare gebreken en/of beschadigingen.  

Een niet-zichtbaar gebrek dient de koper binnen 2 werkdagen na de ontdekking, en 
uiterlijk binnen 3 maanden na de plaatsing per aangetekend schrijven aan de 
maatschappelijke zetel van AJG te melden. 

Artikel 4. Prijs 

4.1. De prijs bestaat enerzijds uit het aankoopbedrag voor het Alarmsysteem, zoals 
vermeld op de offerte en anderzijds uit een maandelijkse abonnementsprijs voor de 
dienstverlening van de Dienst Monitoring indien de klant hiervoor gekozen heeft. De 
volgende kosten zijn steeds ten laste van de Klant: 



- interventiekosten van de hulp- en ordediensten of, indien de Klant opteert voor 
interventie na alarm, de interventiepatrouille; 
- eventuele boetes die rechtstreeks zouden worden opgelegd aan AJG en/of SAS, dan wel 
aan de koper rechtstreeks naar aanleiding van onterechte oproepen naar de hulp- en 
ordediensten.  
4.2. AJG zal de facturen sturen via elektronische weg, tenzij de Klant uitdrukkelijk te 
kennen heeft gegeven om de facturen via de post te ontvangen. Tenzij andersluidende 
bepaling is de Klant akkoord om alle communicatie met AJG en zijn onderaannemers en 
aangestelden te voeren via digitale communicatie (e-mail of GSM). 
4.3 Indien enig openstaand bedrag niet tijdig of onvolledig betaald wordt, wordt dit zonder 
voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met een forfaitaire 
schadevergoeding van 15% van de openstaande schuld, met een minimum van EUR 75,00. 
Daarenboven wordt op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% van toepassing tot aan de dag van 
volledige betaling.  
Openstaande facturen kunnen via een externe partner geïnd worden, hetgeen aanleiding 
geeft tot een bijkomende administratieve kost van EUR 3,00 per invordering.  

4.4. Voor de communicatiekosten tussen het Alarmsysteem enerzijds en de SAS meldkamer 
anderzijds verwijzen we naar de Service overeenkomst. 
4.5. Alle vergoedingen vermeld in dit artikel en onze offertes zijn inclusief Recupel en 
Bebat. 

4.6 Indien er bij de verkoper op enig moment twijfels rijzen omtrent de 
kredietwaardigheid van de koper door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, 
bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere 
aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor om voor 
nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) 
zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden 
verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van de verkoper in te gaan, behoudt 
de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder 
enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% van de totale rijs van de bestelling verschuldigd. 

De verkoper heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar 
verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant 
zijn verplichtingen ten opzichte van de verkoper, om welke reden dan ook, niet nakomt. 

4.7 Betalingen die de klant aan de verkoper verricht, worden in de eerste plaats 
aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde 
interesten en pas in de laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. 

4.8 Wederkerigheid 
Indien een der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de 
tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om 
de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere 
partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde 
van de bestelde goederen, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere 
vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade. 

Artikel 5. Opzegging Dienst Monitoring 

De overeenkomst met betrekking tot het abonnement voor de dienstverlening van de 
Dienst Monitoring, indien de klant hiervoor gekozen heeft, wordt afgesloten voor een 
initiële duurtijd van minstens 12 maanden en nader gespecificeerd in de overeenkomst. 
Indien de koper de overeenkomst tot Dienst Monitoring beëindigt voor het verstrijken van 



de initiële duurtijd, zal de klant aan AJG een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn, die 
overeenstemt met de gelden die nog verschuldigd waren tot aan de vervaldag van de 
initiële duurtijd van de overeenkomst, met een minimum van 350 EUR excl. BTW. Na het 
verstrijken van de initiële duurtijd wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 
onbepaalde duur, tenzij de koper de overeenkomst tot Dienst Monitoring per aangetekende 
brief opzegt uiterlijk vier (4) maand voor het verstrijken van de initiële duurtijd. 
Na de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst te 
allen tijde per aangetekend schrijven opzeggen mits het respecteren van een 
opzeggingstermijn van vier (4) maand. Indien de koper deze opzeggingstermijn van vier (4) 
maand niet respecteert, zal de klant een gelijkwaardige verbrekingsvergoeding met een 
minimum van 350 EUR excl. BTW aan AJG verschuldigd zijn. 

Artikel 6. Garantie 

6.1. AJG biedt aan de Klant een garantie op het Alarmsysteem voor elk gebrek aan 
overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen 2 jaar na 
installatie van het Alarmsysteem te rekenen vanaf de installatiedatum. Gedurende deze 
garantieperiode garandeert AJG het correcte functioneren van het Alarmsysteem en zijn 
componenten op voorwaarde van een correcte naleving van de medegedeelde 
installatievoorwaarden en -instructies door de Klant en op voorwaarde dat de Klant de 
gebruiksvoorwaarden van de apparatuur strikt naleeft. De garantie vervalt wanneer blijkt 
dat de Klant één of meerdere componenten foutief gemanipuleerd heeft of zelf aan de 
installatie heeft gewerkt. 
6.2. Om beroep te kunnen doen op de garantie dient de Klant AJG per aangetekend 
schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel, op de hoogte te brengen van het 
beweerde gebrek aan overeenstemming en dit binnen een vervaltermijn van 14 dagen 
vanaf de dag waarop hij het gebrek vaststelt. 
6.3. Indien blijkt dat het Alarmsysteem hoger vermelde garantie van overeenstemming 
schendt, zal AJG het kosteloos vervangen, herstellen, of de daarvoor reeds betaalde prijs 
terugbetalen, naar keuze van AJG. 
6.4. Onverminderd artikel 5.3 dient de Klant, indien het gebrek in overeenstemming zich 
manifesteert na de eerste zes maanden na de installatie, te bewijzen dat het gebrek aan 
overeenstemming bestond op het ogenblik van de installatie. De bewijslast dienaangaande 
valt integraal bij de Koper. 
6.5. De kosten van eventuele interventies op het installatieadres ten gevolge van een 
uitdrukkelijke vraag van de Klant vallen niet onder deze garantiebepaling tenzij de klant 
een aanvullend servicepakket, zoals gedefinieerd in artikel 1.9 van onderhavige algemene 
voorwaarden, heeft afgesloten met AJG. 
6.6. Batterijen vallen niet onder de voormelde garantie. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1. SAS zal de Dienst Monitoring uitvoeren volgens de regels van de kunst. SAS is gehouden 
tot een middelenverbintenis. 
7.2. AJG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade welke het gevolg is van een 
verminderd, slecht of niet functioneren van de apparatuur waar door de Klant geen gepast 
gevolg aan gegeven is, foutieve of gebrekkige installatie, gebruik of onderhoud van de 
apparatuur, storingen in de communicatieverbindingen of het niet aanwezig zijn of 
wegvallen van de communicatieverbindingen. 
7.3. AJG voert de andere installaties dan huishoudelijke installaties uit volgens door AIB 
VINCOTTE goedgekeurde plannen. AJG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
omtrent  extra werken dan wel wijzigende werken die op vraag van de koper en na 
uitdrukkelijke waarschuwing omtrent verantwoordelijkheid van AJG dienen te worden 
uitgevoerd. 
7.4. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout is AJG niet 
aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, 
met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, 



productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene 
kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 
7.5. De totale maximale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van AJG 
voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijde de ganse duur van de 
overeenkomst, zal in elk geval niet meer bedragen dan een eenmalige, vaste en niet-
geïndexeerde som van 1.000 EUR. 
7.6. De Klant zal AJG vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan 
ook, betreffende alle schade(s), vergoeding van zaken, kosten of interesten, verband 
houdend met het Alarmsysteem en/of voortvloeiende uit het gebruik van het 
Alarmsysteem, behoudens in geval van grove schuld of opzet van AJG of om het even wie 
die handelde namens AJG. 
7.7. Boetes opgelegd aan de Klant alsook schade of andere kosten veroorzaakt door hulp- 
of ordediensten kunnen, in overeenstemming met artikel 4.1 van onderhavige 
voorwaarden, nooit op AJG of SAS verhaald worden. 
7.8. AJG is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of verwondingen ingevolge een 
gebeurtenis of toestand van overmacht, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, 
(i) wetten, besluiten, reglementen, voorschriften, gewoonten of richtlijnen aangenomen of 
uitgevaardigd door een overheid, (ii) tussenkomsten van een overheid (de iure of de 
facto), inbeslagneming, verbeurdverklaring of onteigening, (iii) rampen (zowel 
natuurrampen als rampen door de mens veroorzaakt) en slechte weeromstandigheden, met 
inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, zware stormen of uitzonderlijke vorst, (iv) 
oorlogshandelingen, gewelddadige of gewapende acties of inactiviteit, kaping of 
terroristische handelingen, (v) stakingen, uitsluitingen of boycots, (vi) pandemie, (vii) het 
onbeschikbaar zijn van het communicatienetwerk tussen het Alarmsysteem en de SAS 
meldkamer. SAS en de dienstverlenende meldkamer kan haar verplichtingen onder deze 
Overeenkomst, indien uitgesloten door overmacht, opschorten. 
7.9. 
Elke ingebrekestelling strekkende tot aansprakelijkheidsstelling van AJG of de 
dienstverlenende meldkamer moet, op straffe van verval, bij met redenen omkleed 
aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na datum van de oorzaak of het voorval 
worden verstuurd aan de maatschappelijke zetel van AJG én de dienstverlenende 
meldkamer. 

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant 
De klant heeft, met het oog op de goede werking van de installatie en de toepasselijkheid 
van de garantie, de onderstaande niet-limitatieve verplichtingen: 
1. De bijgeleverde installatie-instructies en gebruikshandleidingen grondig doornemen en 
naleven. Tijdens de test alle aanwijzingen gegeven door de installateur strikt opvolgen. 
Het materiaal overeenkomstig zijn doeleinden gebruiken en zich schikken naar huidige en 
toekomstige wetgeving en alle eventueel daaruit voortkomende kosten voor zijn rekening 
nemen. In het algemeen als een goed huisvader toezien op het behoud van het materiaal 
en op de eigendomsrechten van AJG.  
2. Onmiddellijk elke wijziging en aanwezigheid van nieuwe huisdieren in de te beveiligen 
ruimten die van invloed kan zijn op het Alarmsysteem schriftelijk aan alle partijen 
meedelen. 
3. Elke storing of gebrek aan het Alarmsysteem die aanleiding kan geven tot valse alarmen 
binnen de 8 uur aan de dienstverlenende meldkamer en AJG meedelen. 
4. Valse alarmen zoveel als mogelijk voorkomen. 
5. Het Alarmsysteem aan de buitenzijde schoonhouden zonder gebruik te maken van 
schadelijke producten (water, oplosmiddelen en dergelijke). 
6. Het Alarmsysteem jaarlijks laten onderhouden zoals bij wet verplicht en dit conform de 
raadgevingen te verkrijgen bij de alarminstallateur en daarvoor de kosten betalen. AJG 
voorziet in dergelijk onderhoud indien de Koper dit wenst en daarvoor tijdig contact 
opneemt met AJG om een onderhoud in te plannen. 
7. De batterijen onmiddellijk vervangen, dan wel laten vervangen, bij ontvangst van het 
verwittigingsignaal. 
8. Een wijziging in de lijst van Contactpersonen binnen de 8 dagen en per aangetekend 
schrijven aan de dienstverlenende meldkamer en AJG communiceren. 



9. Ervoor zorgen dat steeds minstens één van de opgegeven Contactpersonen telefonisch 
bereikbaar is voor de SAS meldkamer en, indien noodzakelijk, zich kan verplaatsen naar 
het Risicoadres; ieder der Contactpersonen dient in staat te zijn het Alarmsysteem uit te 
schakelen. 
10. In geval het alarm werd veroorzaakt door een manipulatiefout van een gebruiker, 
zorgen dat deze gebruiker het initiatief neemt om de SAS meldkamer te contacteren. 
11. Geen instructies geven aan de SAS meldkamer die in strijd zouden zijn met de 
wetgeving. 

Artikel 9. Verplichtingen van AJG  
AJG verbindt zich ertoe het Alarmsysteem te leveren en te installeren op de afgesproken 
datum. 

Artikel 10. Betalingscondities en eigendomsvoorbehoud 
10.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de koper 
na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door de 
verkoper geleverde of te leveren goederen aan de verkoper verschuldigd is, met inbegrip 
van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele 
schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het 
verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het 
verkochte goed aan hem werd geleverd. 

Tot het ogenblik dat de eigendom van het goed effectief aan de koper is overgedragen, (i) 
is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te 
wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de klant op 
de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de 
geleverde goederen eigendom blijven van AJG. Voor zover als nodig wordt onderhavige 
clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om de 
verkoper onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door 
een derde op de verkochte goederen zou worden gelegd. 

De koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats 
op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten 
die gangbaar zijn in de sector. De koper dient deze goederen tot op het moment van de 
eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector 
gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm 
van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op 
eerste verzoek ter inzage aan de verkoper voor te leggen. 

De koper verbindt er zicht toe om de verkoper te verwittigen indien de verkochte 
goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal verzoek van de 
verkoper de identiteit van de eigenaar meedelen.  

10.2. De meldkamer abonnementen (indien de klant hiervoor gekozen heeft) en alle 
overige te betalen kosten dienen betaald te worden via Bancontact bij installatie of op het 
door AJG aangegeven rekeningnummer. 
10.3. AJG verkoopt het systeem aan de eindklant waardoor de eindklant eigenaar is van 
het systeem. 

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens 
11.1. Wanneer AJG bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van de Klant 
persoonsgegevens verwerkt, blijft de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking en 
treedt AJG op als verwerker in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. AJG 
verbindt er zich toe de persoonsgegevens enkel te verwerken voor de uitvoering van de 
Overeenkomst en ze niet te gebruiken voor doelstellingen die daarmee onverenigbaar zijn. 



11.2. Met het oog de uitvoering van deze Overeenkomst kunnen persoonsgegevens van de 
Klant of diens vertegenwoordigers en Contactpersonen door AJG worden geregistreerd en 
verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen door AJG en de andere vennootschappen van de 
Securitas Groep tevens verwerkt worden om de betrokkenen te informeren over producten 
en diensten die met hun activiteiten verband houden. AJG kan de vermelde 
persoonsgegevens ook meedelen aan contractuele partners die betrokkenen willen 
informeren over gerelateerde producten of diensten. 
11.3. Voor operationele en veiligheidsdoeleinden worden alle telefonische gesprekken 
tussen de Klant of de Contactpersonen en de SAS meldkamer geregistreerd. De Klant 
verleent expliciet zijn akkoord aan SAS om deze gegevens indien nodig aan de 
politiediensten mede te delen. De opnamen worden daarbuiten enkel voor de 
kwaliteitscontrole van de dienstverlening door de SAS meldkamer gebruikt. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
12.1. Het toepasselijk recht is het Belgisch recht. 
12.2. In geval van betwistingen zijn enkel de bevoegde rechtbanken en hoven van het 
gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Indien het de bevoegdheid van de 
Vrederechter betreft is de Vrederechter bevoegd waaronder de maatschappelijke zetel van 
AJG ressorteert. 
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