ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP SCHENKINGEN VAN
INFORMATICA-MATERIAAL AAN CLOSE THE GAP VZW
I. Definities
In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
Close the Gap: Close the Gap International VZW, met maatschappelijke zetel
gelegen te Pleinlaan 2, B-1050 Brussel, België, BTW nummer BE0860.353.772,
ondernemingsnummer BE0860.353.772.
Donor: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Close the Gap een
Overeenkomst aangaat of met wie Close the Gap in onderhandeling is over het
sluiten van een Overeenkomst.
In huidige Voorwaarden wordt naar Close the Gap en Donor individueel
verwezen als Partij en gezamenlijk als Partijen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten met
het oog op de schenking van Goederen aan Close the Gap, elke wijziging of
aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die
overeenkomst.
Goederen: Alle ICT-materiaal en computerapparatuur in de ruimste zin van het
woord, zoals: desktops, notebooks, monitors, servers, printers, randapparatuur
en afzonderlijke onderdelen van deze goederen, en die voldoen aan de
kwaliteitsvereisten van artikel 3.2.
Refurbishment: het proces van het testen van de Goederen, het verwijderen
van data, het schoonmaken, het herstellen of repareren, het vervangen, het
verpakken en/of het vernietigen van (delen van) de Goederen.
II. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt
gesloten tussen Close the Gap en de Donor met betrekking het leveren of het
schenken van Goederen door de Donor aan Close the Gap.
2.2 Toepasselijkheid van eventueel door de Donor gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen in een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat werd
ondertekend door beide Partijen. Elke onverenigbaarheid tussen deze
Voorwaarden en een Overeenkomst die tussen Partijen bestaat, die niet kan
worden verklaard door een beding waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van
deze Voorwaarden, wordt in het voordeel van deze Voorwaarden beslecht.
2.3 Het verzuim of de vertraging in hoofde van Close the Gap bij het inroepen
van haar rechten die voortvloeien uit deze Voorwaarden kan niet beschouwd
worden als een afstand van deze rechten, en belet geenszins dat Close the Gap
deze rechten op enig later tijdstip alsnog uitoefent.
2.4 De Donor aanvaardt deze Voorwaarden door de ondertekening van enig
document waarin naar deze Voorwaarden wordt verwezen, of op enige andere
gebruikelijke wijze die als een stilzwijgende aanvaarding wordt beschouwd.
III. Aanbod en Aanvaarding - Goederen die voor verzameling in aanmerking
komen
3.1 Het aanbod van de Donor wordt schriftelijk aan Close the Gap gericht
(info@close-the-gap.org) en bevat een duidelijke opgave van het aantal
goederen dat men wil schenken, alsook een beschrijving van het merk, het type
goed, de configuratie en de staat (van functioneren) van de goederen. De
aanvaarding door Close the Gap van dit schriftelijk aanbod is voorwaardelijk en
wordt slechts definitief op het moment dat de goederen bij de Refurbisher
worden geleverd.
3.2 De Goederen moeten voldoen aan de kwaliteitsvereisten die op de website
van Close the Gap (http://www.close-the-gap.org/support-us/) staan. Close the
Gap behoudt zich het recht voor om alle Goederen te weigeren die niet
overeenstemmen met de kwaliteitsvereisten. Close the Gap kan echter
beslissen om deze goederen mee te nemen indien minstens 90% van de
goederen overeenstemt met de kwaliteitsvereisten.
3.3 De Goederen mogen geen niet-wegneembare tekens dragen die de Donor,
of elke andere derde (rechts)persoon die niet de producent van de Goederen is,
identificeren. Close the Gap haalt de Goederen slechts op vanaf 30 eenheden
die van hetzelfde lot afkomstig zijn. Close the Gap behoudt zich het recht voor
om de ophaling te weigeren omwille van geografische locatie van de Goederen.

3.4 De Donor garandeert dat de Goederen aan hem in eigendom toebehoren en
vrij zijn van lasten en beperkingen, waaronder beperkingen die voortvloeien uit
octrooien, merkrechten, auteursrechten en overige (intellectuele en/of
industriële) (eigendoms)rechten. De Donor garandeert dat de Goederen
voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot onder meer
kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. De Donor zal Close the Gap
vrijwaren voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
IV. Ophaling van de Goederen en transport
4.1 Na de aanvaarding van het aanbod, komen Partijen een tijdstip overeen
waarop Close the Gap de Goederen op eigen kosten kan komen ophalen. Indien
de Donor de Goederen op het afgesproken tijdstip niet levert aan Close the
Gap, zullen Partijen een nieuwe datum overeenkomen waarop de Goederen op
kosten van de Donor zullen worden opgehaald. Indien Close the Gap, om welke
reden dan ook, de Goederen niet kan ophalen op de afgesproken plaats en het
afgesproken tijdstip, komen Partijen, zonder dat Close the Gap enige boete of
schadevergoeding verschuldigd zal zijn, een nieuwe plaats en tijdstip voor de
ophaling overeen.
4.2 De Donor is verplicht om bij de Goederen een paklijst toe te voegen met
daarin onder meer vermelding van naam en adres van de Donor, de naam van
Close the Gap als bestemmeling, en van de inhoud van de zending. Indien een
verschil zou blijken tussen de paklijst en het ‘status report’ (cf. artikel 7.4) zal
deze laatste voorrang hebben.
4.3 De Donor is verplicht de Producten deugdelijk alsook conform de door Close
the Gap kenbaar gemaakte vereisten te verpakken en voor transport klaar te
maken. De Donor staat in voor het verlenen van een vlotte toegang tot de te
leveren Goederen. Close the Gap is nooit gehouden tot het ophalen van
Goederen die zich niet op een gelijkvloerse verdieping bevinden. Alle
verpakkingsmateriaal dat Close the Gap eventueel ter beschikking stelt van de
Donor, dient aan Close the Gap teruggegeven te worden op het moment dat de
Goederen worden opgehaald.
V. Overdracht van eigendom en risico
Het transport en de verpakking van de Goederen vindt plaats voor rekening van
Close the Gap. De eigendom en de risico’s van verlies of vernietiging van de
geschonken goederen en de daarop aanwezige data gaan over op Close the Gap
van zodra deze door de door Close the Gap aangestelde transporteur worden
geleverd bij de Refurbisher.
VI. Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens in geval van opzettelijke fout, fraude of bedrog in hoofde van
Close the Gap, zal de Donor Close the Gap steeds vrijwaren voor alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is ontstaan uit de
overeenkomst tussen partijen gesloten of uit de uitvoering daarvan, alsook van
elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
geschonken Goederen. De Donor verbindt zich er tevens toe om, indien Close
the Gap dit vraagt, de producent van de Goederen op te roepen in vrijwaring
van Close the Gap voor enige aansprakelijkheid op grond van de Wet van 25
februari 1991 inzake Productaansprakelijkheid. In ieder geval dient de Donor
Close the Gap te vrijwaren voor (schade die voortvloeit uit) enige aanspraak van
een derde met betrekking tot de zakelijke rechten of intellectuele
eigendomsrechten op de Goederen.
6.2 Behoudens in geval van opzettelijke fout, fraude of bedrog, is Close the Gap
niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige schade die door
de Donor of een derde wordt geleden. Onder schade wordt eveneens, doch niet
uitsluitend begrepen: de immateriële, indirecte of gevolgschade, waaronder
mede begrepen – maar niet beperkt tot – winstderving, omzetverlies,
inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten,
een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van
derden.
6.3 Behoudens in geval van opzettelijke fout, fraude of bedrog, is Close the Gap
niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, lichamelijke schade, morele
schade, bedrijfsschade en milieuschade.
6.4 Voor zover Close the Gap bij de uitvoering van haar verbintenissen
afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij
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niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit de fout,
met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout van zulke derden.

IX. Communicatie

6.5 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Close the Gap
is ten allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000 per schadegeval met
eenzelfde oorzaak, zelfs in geval van zware fout.

9.1 Close the Gap behoudt zich het recht voor om de schenkingen die door de
Donor werden gedaan te communiceren (o.a. via haar website, jaarverslag en
persmededelingen). Indien de Donor niet wenst dat zijn naam of schenking
wordt vermeld, dient hij Close the Gap hiervan uitdrukkelijk en vanaf het eerste
contact tussen Partijen op de hoogte te brengen.

6.6 De aansprakelijkheidsvordering van de Donor tot schadevergoeding lastens
Close the Gap vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij
de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee jaar nadat de feiten
waarop de aanspraak is gebaseerd door de Donor gekend waren of
redelijkerwijze gekend konden zijn.

9.2 Elk gebruik van de naam of het beeldmerk van Close the Gap door de Donor
is slechts toegelaten indien Close the Gap hiervoor voorafgaandelijk en
uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.
X. Algemene bepalingen

6.7 De Donor neemt, met het oog op de Refurbishment van de goederen, een
kopie van alle data die in het geheugen of systeem van de Goederen werden
opgeslagen. Close the Gap kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
het verlies van data ingevolge het proces van Refurbishment.
VII. Refurbishment
7.1 Desktops, notebooks, monitoren, servers en printers worden
geregistreerd met een unieke code en worden getest.
7.2 Desktops, notebooks, monitoren en servers ondergaan de volgende
behandelingen:
-vaststelling en registratie van de functionele specificaties en van de
mogelijke defecten;
-uitwendige reiniging en het verwijderen van de originele kenmerken van
de Donor;
-verwijdering van de behuizing en reiniging onder luchtdruk van de interne
onderdelen en het onderstel (uitgezonderd monitoren);
-dataverwijdering van alle harde schijven en mediasystemen door middel
van een in de industrie gebruikelijke overschrijvingsmethode.
-duur-test en diagnostische test om de werking van de componenten te
testen en te herstellen indien mogelijk;
-test op elektrische veiligheidsnormen;
-burn-in test voor monitoren;
-bepalen van de kwaliteit.
Printers worden uitsluitend getest op hun functionaliteit.
7.3 Goederen waarvan wordt vastgesteld dat deze niet meer hersteld
kunnen worden wegens ontbrekende of onvervangbare componenten,
zichtbare beschadiging en/of gebrekkige functionaliteit of ontoereikende
capaciteit, worden ontmanteld met het oog op hergebruik van de
onderdelen, of worden vernietigd en gerecycleerd. De Goederen worden
onder de geldende milieuvoorschriften verwerkt.
7.4 De Donor krijgt een ‘status report’, een ‘data wipe certificate’ en een
‘destruction certificate’. Het status rapport, het certificaat van
dataverwijdering en het certificaat van vernietiging worden in beginsel
opgemaakt binnen 6 weken na de ophaling van de Goederen. Deze termijn
is niet bindend. Het status rapport bevat voor elke gedoneerde desktop,
notebook, monitor, server, printer en hard drive disk het serienummer,
mogelijke assetnummer gegeven door de Donor, unieke volgcode, soort
product, aantal, merk, model, specificaties (technische kwaliteit),
defectbeschrijvingen en graad. Het status rapport en de certificaten zijn in
alle gevallen bindend voor Donor en deze conformeert zich aan de daarin
opgenomen uitkomsten en bevindingen. Ze worden in elektronisch
formaat aangeleverd.

10.1 De Donor mag de rechten en verplichtingen uit hoofde van een
Overeenkomst en deze Voorwaarden niet overdragen aan derden zonder de
voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Close the Gap. Close the
Gap behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van haar
activiteiten of verplichtingen uit te besteden aan een gekwalificeerde
dienstverlener. Het is haar eveneens toegestaan haar rechten en verplichtingen
uit hoofde van een Overeenkomst en deze Voorwaarden aan derden over te
dragen. Indien Close the Gap haar verplichtingen uitbesteedt of overdraagt,
brengt zij de Donor hiervan voorafgaand op de hoogte, doch zonder dat ook de
toestemming van de Donor vereist is. Close the Gap is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade die zou voortvloeien uit de overdracht of de
uitbesteding van haar rechten en verplichtingen.
10.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden of
enige Overeenkomst zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk
overeengekomen.
10.3 Deze Voorwaarden kunnen door Close the Gap gewijzigd worden door de
enkele mededeling van deze wijzigingen aan de Donor. Tenzij de Donor deze
wijzigingen protesteert binnen de 30 dagen na de mededeling daarvan, gelden
de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe
Overeenkomsten alsook op de nog lopende Overeenkomsten voor zover de
uitvoering daarvan na de mededeling zal plaatsvinden.
10.4 Deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn en alle andere Overeenkomsten die daaruit voortspruiten,
worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het
Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.5 Alle geschillen omtrent deze Voorwaarden en omtrent Overeenkomsten
die aan deze Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.
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VIII. Bestemming van de geschonken Goederen
8.1 Close the Gap behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke bestemming
van de verwerkte goederen te bepalen. Elk jaar publiceert Close the Gap een
verslag met een overzicht van alle projecten die door middel van geschonken
Goederen werden geholpen. Close the Gap behoudt zich eveneens het recht
voor om, indien zij wordt geconfronteerd met een te grote voorraad, het
overmatige deel van haar voorraad te verkopen aan derden, waarvan de
opbrengst geïnvesteerd zal worden in de verwerking van de geschonken
Goederen, het transport van de geschonken Goederen, alsook in de
operationele werking van Close the Gap.
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