
Algemene voorwaarden 2021 
 
Artikel 1 Iedere aanbieding, bestelling en levering is onderworpen aan de volgende 

voorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk deze te kennen en integraal te 
aanvaarden.  
Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden niet 
aanvaard. 

Artikel 2 Al onze offertes worden vrijblijvend opgemaakt. 
Artikel 3 Bestellingen zijn alleen bindend t.a.v. de verkoper mits schriftelijke 

bevestiging door de verkoper. Catalogi of stalen worden uitsluitend ten 
informatieve titel overgemaakt. De verkoper behoudt zich met het recht voor 
bepaalde kenmerken van de producten te wijzigen voor zover het normale 
gebruik waartoe de producten bestemd zijn, niet wordt gewijzigd. 

Artikel 4 De prijsopgaven zijn geldig voor de daarin voorziene duur. Met uitzondering 
van, onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst zijn de 
vervoerskosten, verpakkingskosten, evenals alle rechten, BTW en andere 
heffingen niet inbegrepen in de prijs en ten laste van de koper.  

Artikel 5 De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertraging 
in de levering kan nooit aanleiding geven tot weigering van aanvaarding van 
de levering van de goederen, enige schadevergoeding of ontbinding van de 
overeenkomst.  

Artikel 6 Met uitzondering van, onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst 
worden de goederen geleverd op het opgegeven leveringsadres van de klant. 
Het risico op de goederen gaat over op de koper vanaf de levering.  

Artikel 7 Leveringen van goederen gebeuren steeds op de begane grond tot de eerste 
trede. Het leveringsadres dient goed bereikbaar te zijn via verharde wegen. 
Het uitladen van de vrachtwagen dient eveneens op een verharde weg plaats 
te vinden, zodat de palletwagen naar behoren kan functioneren.  

Artikel 8 Bij levering dient er minstens 1 persoon aanwezig te zijn die in staat is om de 
chauffeur te helpen bij het lossen van de goederen.  

Artikel 9 Alle facturen worden opgemaakt en betaald in de overeengekomen valuta. 
Omrekeningen worden niet aanvaard, zo niet behoudt de verkoper zich het 
recht voor optredende koersverschillen onmiddellijk op te eisen. Alle kosten 
verbonden aan de betaling, komen ten laste van de koper. Het trekken en het 
accepteren van een wissel of andere verhandelbare documenten brengt geen 
schuldvernieuwing mee en vormt geen afwijking van deze algemene 
voorwaarden.  

Artikel 10 De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige 
betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van 
doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die 
overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het 
eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de 
goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht 
en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der 
verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de 
goederen voor gevolg hebben.  



Artikel 11 Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel  
Artikel 12 De niet-betaling (zelfs gedeeltelijk) van factuur of handelseffect op de 

vervaldag heeft tot gevolg dat: 
- Alle overige openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden, 

ook nog niet vervallen wissels. 
- Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen. 
- Verwijlinteresten zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke 

interestvoet verhoogd met 4%, van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling. 

- Alle verschuldigde bedragen bovendien verhoogd worden 
- Met 15% op het deel van het bedrag gelijk of kleiner dan 25.000,- 

Euro 
- Met 12% op het deel van het bedrag gelijk of kleiner dan 75.000,- 

Euro 
- Met 10% op het deel van het bedrag boven de 100.000,- Euro 

Ten titel van forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van 75,- Euro 
onverminderd het recht van de koper om overeenkomstig art. 1244 B.W. 
betalingstermijnen te vragen. 

- Wij het recht krijgen zonder voorafgaande ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst de bestaande overeenkomsten ten 
laste van de koper als ontbonden te beschouwen of de uitvoering 
ervan op te schorten, onverminderd ons recht op schadevergoeding. 

Artikel 13 Wij behouden ons het recht voor om zekerheden te eisen die de goede 
uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. Zolang deze 
zekerheden niet worden gegeven, zijn we gerechtigd om de bestelling te 
annuleren of verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
onverminderd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling te beëindigen. 

Artikel 14 Ingeval van verandering in de toestand van de koper; ingeval hij zijn 
verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verkeert, om uitstel van 
betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit stopzet, ingeval zijn vermogen in 
beslag wordt genomen, behouden we ons het recht voor om de 
overeenkomst ontbonden te verklaren wegens het zicht loutere voordoen 
van een van voormelde feiten zonder rechterlijke tussenkomst nog 
ingebrekestelling en onverminderd het recht op schadevergoeding.  
De overeenkomst zal van rechtswege ontbonden zijn op de datum van 
verzending van een aangetekend schrijven door ons aan de koper gericht. Wij 
zijn alsdan gerechtigd de geleverde doch onbetaalde goederen terug te 
vorderen. 

Artikel 15 De levering geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats 
wordt afgeleverd of in ontvangst wordt genomen. Verzuimt de koper de 
goederen af te halen of weigert hij ze in ontvangst te nemen, dan blijven ze 
voor zijn risico in onze opslagplaatsen vanaf de ingebrekestelling bij 
aangetekend schrijven.  

Artikel 16 De goederen worden voor risico van de koper verzonden; ook wijzen we alle 
aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens vervoer of voor vertraging bij de 
verzending. 



Artikel 17 Klachten nopens hoeveelheid, conformiteit of zichtbare gebreken dienen ons 
de dag van levering ter kennis worden gebracht; niet overeenstemming van 
het aantal goederen moet onmiddellijk op de vrachtbrief worden vermeld.  
Is de koper echter een consument (Wet 14.7.91) dan wordt voormelde 
termijn op 3 werkdagen gebracht.  
Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten per aangetekend schrijven 
worden meegedeeld binnen de acht dagen volgend op de ontdekking ervan 
en ten laatste drie maanden na de levering.  
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van de niet-
overeenstemmende of tot aanvulling van de ontbrekende goederen met 
uitsluiting van enige vergoeding.  
Eens de goederen zijn verwerkt, kan geen enkele klacht meer worden 
aanvaard. 
De verkoper is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken welke 
hij niet gekend heeft.  

Artikel 18 De leveringstermijnen zijn opgegeven ten titel van inlichting en zonder 
waarborg en beginnen te lopen bij de ontvangst van een volledige en 
regelmatige bestelling.  
We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de 
leveringstermijn wanneer deze te wijten is aan overmacht of enige andere 
oorzaak buiten onze controle.  
In dat geval wordt de leveringstermijn verlengd met een redelijke termijn, 
minstens met evenredige duur.  

Artikel 19 Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van al onze 
verkoopovereenkomsten, afwijkingen en bijkomende bedingen gelden enkel 
als we ze schriftelijk hebben bevestigd. 

Artikel 20 Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst heeft de koper het 
recht op schadevergoeding volgens, in overeenstemming met het gemeen 
recht indien we onze verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomen.  

Artikel 21 Tot aan de volledige uitbetaling en vervulling van alle verplichtingen uit de 
koopovereenkomst blijven de geleverde goederen onze eigendom. 
Zolang ze niet volledig betaald zijn, kan de koper noch de eigendom ervan 
aan anderen overdragen noch de goederen in pand gegeven. Ingeval dit 
verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar.  
Tot aan de volledige betaling zal de koper de goederen derwijze opslaan dat 
waardevermindering wordt vermeden.  

Artikel 22 Alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van het gerechtelijk 
arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd 
is. De verkoper kan echter altijd kiezen het geschil te laten beslechtingen 
voor de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de 
koper. Het Belgisch recht is van toepassing. 
Bovendien wordt overeengekomen dat de resp. verplichtingen van partijen 
die voortvloeien uit deze overeenkomst op onze maatschappelijke zetel 
dienen uitgevoerd te worden.  


