
 

 

 

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, gelden voor onze koper uitsluitend algemene voorwaarden en de ter zake geldende wetgeving met uitsluiting van de door de koper gestelde voorwaarden. 

De koper erkent deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere 

clausules. 

1. OFFERTES 

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend: bestellingen zijn slechts geldig na onze aanvaarding. Indien de bestelling niet uitdrukkelijk wordt geweigerd binnen de termijn van 8 dagen na het indienen ervan, wordt zij geacht 

stilzwijgend aanvaard te zijn. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door ons. 

2. PRIJZEN 

Onze prijzen gelden inclusief btw. 

3. LEVERINGSTERMIJNEN 

De aangeduide leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord. Laattijdige levering ten gevolge van overmacht of door omstandigheden te wijten aan de klant, kunnen 

ons nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de bestelling uitmaken. Wijzigingen in de bestellingen hebben automatisch tot gevolg dat de aangeduide leveringstermijnen vervallen. 

4. VERZENDING 

Het vervoer der goederen geschiedt op risico van de bestemmelinge, zelfs als ze franco worden verzonden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij het vervoer. Behoudens andersluidende nauwkeurige 

instructies, geschiedt de verzending naar het adres van de koper. 

Gelijk welke schade, veroorzaakt door de vervoerder bij het lossen of het installeren van de koopwaar, kan ons niet aansprakelijk stellen noch aanleiding geven tot vergoeding. 

5. BETALING 

Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens bijzondere bepalingen op de voorzijde van onze facturen. De goederen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Geen enkele vorm van betaling van deze regel 

afwijken. Alle betalingen geschieden in Belgische franken tenzij een andere munt voorzien is in de overeenkomst. 

Geen enkele reden van klacht kan door de koper ingeroepen worden om een uitstel te rechtvaardigen, noch bij het terugsturen van geaccepteerde wissels, noch voor betaling op de overeengekomen termijn. Cheques 

en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het aanvaarden van wissels of andere betaaldocumenten zal niet als schuldvernieuwing kunnen aanzien worden. 

6. BETALINGSVERTRAGING 

In geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het schuldsaldo worden verhoogd met 15%, met een minimum van 125 EURO en met een 

maximum van 2000 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventionele schadevergoeding. Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur, zal bovendien, vanaf haar vervaldag, van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. 

De niet-betaling van één factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane 

betalingsvoorwaarden. 

De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en bij 

voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. 

7. AANVAARDING VAN DE KOOPWAAR 

De aanvaarding van de koopwaar wordt beschouwd als zijnde bij de levering gedaan. Verkochte goederen worden noch teruggenomen noch omgeruild ook als het gaat om geen standaardproducten maar op maat 

gemaakte producten. 

8. KLACHTEN 

Klachten worden slechts in aanmerking genomen, indien ze ons binnen de acht dagen na ontvangst van de koopwaar met een ten post aangetekend en gemotiveerd schrijven worden overgemaakt. 

9. LADEN 

Hel laden van de goederen in het voertuig van de koper moet altijd gebeuren door deze laatste. Indien evenwel, door zuivere gedienstigheid, een van onze werknemers zou helpen bij het laden, zouden wij in geen geval 

verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele schade opgelopen bij deze gelegenheid. 

10. BELASTING 

De belasting is steeds ten laste van de koper 

11. VOORSCHOTTEN 

Wij behouden ons het recht voor een voorschot te eisen bij bet aanvaarden van de bestelling en als voorwaarde van deze laatste. Indien de koper de verzonden goederen niet aanneemt of de in onze magazijnen te 

zijner beschikking gehouden goederen niet afhaalt, behouden wij ons het recht voor de bestelling als vernietigd te beschouwen; in dit geval blijft het bedrag van het voorschot ons toegewezen als forfaitaire 

schadevergoeding. Iedere tegemoetkoming van een koper bij het vervullen van om het even welke zijner verplichtingen laat ons het vernietigen toe, 

van al de bij ons in uitvoering zijnde bestellingen en het behouden van het bedrag van al de reeds gestorte voorschotten, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Voor zover de niet-ontvangen bestelling, op maat 

gemaakte producten betreft, zal niet enkel het ontvangen voorschot als forfaitaire schadevergoeding door ons behouden blijven doch zal de integrale verkoopprijs verschuldigd zijn. Dit alles onverminderd de toepassing 

van bovenstaand artikel 6. 

12. KOOPWAAAR - GEBREKEN 

Wij kunnen niet waarborgen dat wij ons voortdurend kunnen bevoorraden in grondstoffen van dezelfde herkomst, dezelfde aard of dezelfde tint. 

Op dat de koper aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor geborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in 

artikel 1648 BW 6 maanden beloopt vanaf de datum van de levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de koper of door derden, of door verkoop van het geleverde. 

Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. 

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst maar dat zij onze 

uitsluitende eigendom blijven zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heeft betaald. Eventuele nalatigheidsintresten nog verschuldigd is of ook nog alle andere bijkomende kosten. Het is de koper verboden de 

verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een 

forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaar toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de 

verkochte goederen. 

14. ANNULATIE 

In het geval dat de koper, om welke reden ook, niet volledig zijn verplichtingen zou nakomen en onder meer zou nalaten één of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, 

Niettegenstaande aangetekende ingebrekestelling hiertoe, kan de verkoper, van rechtswege een deel van bet contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de koper via een aangetekende brief. 

De koper is in dal geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiele schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van de prijs, exclusief BTW, onder voorbehoud van 

het recht van de verkoper de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige schadevergoeding te vorderen. 

De verkoper houdt het recht om nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, op voorwaarde dat hij de koper daarvan op de hoogte brengt. 

15. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID 

Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van onze vennootschap gevestigd is. Terzake zal het Belgisch recht van 

toepassing zijn. Wij behouden ons evenwel het recht voor de geschillen aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de koper, volgens het aldaar geldend nationaal recht. 

16. EURO- EN CONTINUITEITSCLAUSULE 

De koper verbindt er zich toe te betalen in de munteenheid die in de overeenkomst en/of de factuur wordt vermeld. Wanneer deze munteenheid evenwel van overheidswege wordt vervangen door de EURO - de 

nieuwe eenheidsmunt van de Europese Unie - en de EURO het enige wettelijke betalingsmiddel wordt in de landen die deelnemen van de Europese Monetaire Unie, wordt de in de overeenkomst en/of op de factuur 

vermelde munteenheid van rechtswege en zonder enige kennisgeving geconverteerd in EURO, en dit tegen de op dat ogenblik geldende wisselkoers. Deze omzetting zal geenszins de continuïteit van de overeenkomst in 

het gedrang brengen, noch afbreuk doen aan de rechten en verplichtingen van partijen op grond van hun overeenkomst, die onverminderd blijft gelden. 


