
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - NL 

 

1. Toepasbaarheid - Huidige algemene voorwaarden, evenals de bijzondere 

voorwaarden, zijn met uitsluiting van alle andere, van toepassing op al onze verkopen en 

diensten. Door de bestelbon te ondertekenen, erkent de klant van deze voorwaarden 

kennis te hebben genomen, aanvaardt hij deze uitdrukkelijk en ziet hij, zonder enig 

voorbehoud, af van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden (namelijk 

aankoopvoorwaarden). In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene en onze 

bijzondere voorwaarden, primeren deze laatste.  

 

2. Creaties en prototypes - De persoon of de onderneming die ons opdracht geeft voor 

de uitvoering van een model, creatie of prototype, verbindt er zich toe ons de hieruit 

voortvloeiende bestelling toe te vertrouwen, ofwel ons te vergoeden voor alle 

uitvoeringskosten van het prototype. Ook indien het prototype geen bestelling met zich 

meebrengt, blijven wij in ieder geval eigenaar van de materiële creatie en van de 

intellectuele en industriële rechten hierop. In geen geval mogen de maquettes, 

tekeningen, modellen of prototypes verveelvoudigd, gekopieerd of uitgevoerd worden 

zonder onze schriftelijke toestemming. 

 

3. Bestellingen - Alle prijsoffertes zijn vrijblijvend tot ze door ons schriftelijk bevestigd 

zijn. Hetzelfde geldt voor verbintenissen aangegaan door onze agenten of 

vertegenwoordigers. Door onze ondertekening van de bestelbon, verbindt de klant zich 

definitief en onherroepelijk. De bestelling wordt slechts in aanmerking genomen na 

ontvangst van het gevraagde voorschot. De toepassing van artikel 1794 Burgerlijk 

Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten voor iedere bestelling die wordt geplaatst. Wij 

behouden ons het recht voor de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren, in geval 

de bestelling strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden of met iedere 

wettelijke of reglementaire bepaling of met onze algemene politiek. Wij behouden ons 

bovendien het recht voor iedere betaling vooraf te vorderen.  

 

4. Beschikbaarstelling (of levering) en garantie - Wij delen de klant de datum mee 

die partijen hebben afgesproken voor de beschikbaarstelling (of levering) van het 

materiaal met het oog op de definitieve goedkeuring. De klant draagt van rechtswege de 

kosten en het risico van alle materiaal dat niet door hem of zijn gevolmachtigde op de 

overeengekomen datum definitief wordt aanvaard, waar het materiaal zich ook bevindt, 

hierin begrepen in onze fabrieken. De opslagkosten zullen van rechtswege aan de klant 

worden aangerekend vanaf de overeengekomen datum. Het niet ophalen of definitief 

goedkeuren van het materiaal op de afgesproken datum doet geen afbreuk aan de 

opeisbaarheid van de overeengekomen prijs. Behoudens andersluidende overeenkomst, 

wordt het materiaal, zelfs franco geleverd of opgehaald in onze fabrieken, vervoerd op 

kosten en risico van de klant. Wij behouden ons het recht voor om gedeeltelijke 

beschikbaarstellingen (of leveringen) en facturatie uit te voeren. 



De in ontvangstname der goederen dekt ons voor alle zichtbare gebreken. Wij zijn enkel 

vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken, indien wij binnen de 15 dagen na de 

beschikbaarstelling (of levering) ervan in kennis wordt gesteld per aangetekend en 

gemotiveerd schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen. In 

ieder geval zal de eventuele vergoeding de prijs van de goederen of de diensten niet 

overschrijden. Na deze termijn van 15 dagen, is geen enkele klacht meer geldig. Iedere 

tussenkomst van ons ten aanzien van verzekeraars, vervoerders, leveranciers en andere 

verbindt ons niet en geschiedt in naam en voor rekening van de klant.  

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te 

brengen aan de productspecificaties, ingevolge technische evolutie van de producten of 

economische voorwaarden. Wij waarborgen bij een eventuele gewijzigde 

productspecificatie een equivalente functionaliteit en prestatie van het product of de 

dienst. Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd enkel en alleen voor constructiefouten, 

gedurende de minimum wettelijke termijn, dit alles op voorwaarde van een normaal 

gebruik van de goederen en waarvoor deze bij ons werden aangekocht. Tenzij schriftelijk 

anders wordt overeengekomen, zal de klant zelf zorg dragen voor de installatie van de 

producten.  

 

5. Termijn - De plaats en datum van de beschikbaarstelling (of levering) zijn deze die in 

het ontvangstbewijs van de bestelling vermeld zijn. De aanvang van de termijn wordt, 

indien het geval zich voordoet, bepaald door de schriftelijke bevestiging alle technische 

gegevens die vereist zijn voor de uitvoering van de bestelling in onze kantoren te hebben 

ontvangen. De termijnen worden steeds ten informatieve titel verleend en zijn derhalve 

niet bindend voor ons, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is 

overeengekomen. Elke overschrijding door ons van een genoemde termijn kan in geen 

geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulatie van de bestelling. Wij 

behouden ons het recht voor iedere verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te 

schorten, zolang de klant jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

6. Prijs en betaling - Onze prijzen zijn netto en uitgedrukt in euro. Alle belastingen zijn 

ten laste van de klant. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelbon. De portokosten 

zijn ten laste van de klant. Elke factuur wordt gestuurd naar het op de bestelbon 

vermelde adres. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij gebreke van 

schriftelijk en welomschreven protest binnen de 15 dagen na de verzending van de 

factuur. Behoudens andersluidende vermelding zijn de facturen contant betaalbaar op 

onze maatschappelijke zetel. Onze agenten en handelsvertegenwoordigers zijn niet 

bevoegd om de facturen te innen.  Een onvolledige of betwiste levering geeft de klant 

niet het recht om zijn betalingen uit te stellen. De niet-betaling op de vervaldag van één 

factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Ieder bedrag dat 

onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

interest geven van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand als een volledige 

maand wordt beschouwd. Bovendien is de klant bij iedere laattijdige betaling van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en vaste vergoeding verschuldigd 

ten belope van 20% van het totale bedrag met een minimum van 300 EUR, zonder 

afbreuk te doen aan de kosten van een eventuele procedure. 



 

7. Eigendomsvoorbehoud en verbrekingsmodaliteiten - Bij afwijking van artikel 

1583 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk overeengekomen dat de koopwaar onze 

eigendom blijft totdat de klant de facturen integraal heeft betaald, ongeacht de 

overdracht van de risico’s. De klant verbindt er zich toe de rechten van de verkoper na te 

leven ten aanzien van derden. De klant verbindt zich ertoe geen afstand te doen van het 

materiaal vóór de volledige betaling ervan, behalve mits onze schriftelijke toestemming. 

In geval van niet-tijdige betaling behouden wij ons, van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling, het recht voor betaalde voorschotten, ongeacht het bedrag, in te 

houden ter vergoeding van de verliezen bij wederverkoop, de bestelling te ontbinden 

onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten, alle verdere 

beschikbaarstellingen (of leveringen) op te schorten, en/of de verkochte goederen op te 

vorderen of in te houden. Wij kunnen onze wil hiertoe uiten per eenvoudig schrijven.  

De ontbinding van de verkoop kan enkel door ons worden ingeroepen. 

 

8. Intellectuele / industriële eigendom – namaak - De tekeningen, plannen en 

logo’s die in uitvoering van de bestelling zijn of zullen worden vervaardigd blijven onze 

intellectuele en/of industriële eigendom. De klant mag ze niet verkopen, kopiëren, 

reproduceren, doorgeven of aan derden meedelen, zonder onze voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming. 

 

9. Aansprakelijkheid - Wij zijn, behoudens opzet of grove fout van onszelf of van ons 

personeel, niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden 

ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten, voor schade 

ten gevolge van enig advies of prestatie van ons ten aanzien van producten, alsmede 

voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige beschikbaarstellingen (of 

leveringen) van de betreffende producten of diensten. Wij zijn voorts nimmer 

aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of 

bedrijfsschade, ook niet van derden. Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor 

directe schade, doch in dat geval zal de eventuele vergoeding de prijs van de goederen 

of de diensten niet overschrijden. 

De klant is als enige verantwoordelijk voor de “informatieve inhoud” betreffende de 

producten, voor dewelke een bestelling werd geplaatst. 

 

10. Overmacht – Elke bestelling kan naar ons goeddunken en zonder schadevergoeding 

worden verbroken of de uitvoering ervan worden uitgesteld indien één van de volgende 

omstandigheden zich na onze aanvaarding van de bestelling voordoet: arbeidsgeschil, 

natuurramp, brand, mobilisatie, vordering, embargo, verbod op deviezentransfer, 

opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van 

werkgelegenheid en energie en elke andere gebeurtenis buiten onze wil om en die ons 

verplicht tot prestaties die niet in verhouding zijn tot de oorspronkelijk voorziene 

verbintenissen of die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken. 

 



11. Geschillen – Onderhavige voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het 

Belgische recht.  

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde zijn uitsluitend 

bevoegd om kennis te nemen van alle eventuele geschillen die zouden rijzen bij de 

interpretatie of uitvoering van onderhavige voorwaarden.  

De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van huidige voorwaarden om eender 

welke reden kan in geen geval de nietigheid met zich meebrengen van de andere 

verkoopsvoorwaarden. Integendeel zal deze bepaling door de partijen worden vervangen 

door een bepaling met een equivalent economisch effect.  

Het feit dat wij om eender welke reden geen ingebrekestelling hebben gestuurd of geen 

toegekende rechten hebben ingeroepen, kan in geen geval worden beschouwd als een 

verzaking aan onze rechten. [plaats voorzien voor klanten om te tekenen met vermelding 

« gelezen en goedgekeurd] 

 


