
VERKOOPSVOORWAARDEN 
 

Prijsopgaven 
Al onze prijsopgaven worden vrijblijvend en slechts bij benadering geformuleerd.  Alleen 
onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig welke ook de aankoopvoorwaarden van de koper 
mogen zijn.  Er zal alleen rekening gehouden worden met eventuele afwijkingen die wij 
uitdrukkelijk en schriftelijk zouden toegestaan hebben. 
 
Prijzen 
De prijzen zijn netto en worden opgegeven in €.  Zij zijn welbepaald of onderworpen aan 
herziening.  In dit laatste geval wordt het vermeld in onze prijsopgave en worden er tevens de 
herzieningsmodaliteiten in opgegeven. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Onze facturen zijn betaalbaar op de datum van de factuur, zonder korting.  Onze prijsopgaven 
kunnen nochtans andere betalingsvoorwaarden bevatten die in dat geval in de plaats komen 
van de algemene.  In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag zal het bedrag 
van deze factuur intresten opbrengen vanaf deze datum.  De intresten zullen berekend worden 
op de basis van 1 % per maand.  Buiten deze intresten zal het bedrag van deze factuur met  
15 %, met een minimum van 40 € hoofdens schadevergoeding verhoogd worden.  Deze 
intresten en deze schadevergoeding zullen van rechtswege worden toegepast zonder in-
morastelling.  Zij zijn verschuldigd door het enkele feit van de vertraging van de betaling.  In 
geen geval kan een onvolledige of betwiste levering als voorwendsel dienen voor een 
vertraging in de betaling, evenmin als het niet afhalen door de kopers van het ter beschikking 
gestelde materiaal. 
Alle innings- en protestkosten zelfs van geaccepteerde wissels zijn ten laste van de koper.   
Indien de koper het contract eenzijdig verbreekt, is hij een schadevergoeding verschuldigd die 
bij toepassing van art. 1152 BW bepaald wordt op minstens 30 % van de verkoopprijs, 
onverminderd het recht van de verkoper de naleving af te dwingen van het koopcontract.  De 
forfaitaire schadebegroting is onder meer niet van toepassing op overeenkomsten tot levering 
van weinig gangbare artikelen of maatgoederen, die bij verbreking aanleiding zijn tot de door 
de koper te betalen schadevergoeding van 100 % van de verkoopprijs. 
Wanneer de koper éénmaal in gebreke blijft een factuur of een gedeelte ervan te betalen op de 
gestelde vervaldag, worden hierdoor van rechtswege alle verdere bedragen die ons nog 
verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingstermijnen 
en heeft de verkoper het recht verdere leveringen stop te zetten en éénzijdig alle nog 
bestaande en niet uitgevoerde orders te vernietigen. 
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.  De kennisgeving hiertoe per aangetekend schrijven 
door de verkoper zal hiervoor volstaan. 
 
Verpakking 
De goederen worden verpakt volgens onze gebruiken.  Wij hebben het recht het materiaal te 
ontmantelen indien dit de verpakking of de verzending vergemakkelijkt. 
 
Verzendingen 
Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst ontslaat de koper ons van een voorafgaandelijk 
verzendingsbericht.  De goederen worden verzonden volgens onze keuze; de 
verzendingskosten, tot op de woonplaats van de koper, zijn niet in de verkoopprijs 
inbegrepen, tenzij anders vermeld in onze prijsopgave. 



Taksen 
Al de taksen, tegenwoordige of toekomende welke toepasselijk zijn op de goederen vanaf het 
ogenblik van de terbeschikkingstelling in onze magazijnen zijn ten laste van de koper. 
 
Leveringstermijn 
De leveringstermijn is niet strikt bindend.  Hij neemt maar aanvang bij de definitieve boeking 
van het order.  Hij wordt gegeven ten titel van inlichting en ons steunend op de goede 
uitvoeringsvoorwaarden.  Elke vertraging uit oorzaak van overmacht geeft ons het recht de 
leveringstermijn als onderbroken te beschouwen of zelfs de opdracht te schrappen, dit alles 
zonder schadevergoeding noch intresten te onzen laste. 
Wordt aanzien als overmacht, elke gebeurtenis, zelfs voorzienbare of voorziene, 
onafhankelijk van onze wil, die de algemene of bijzondere exploitatievoorwaarden wijzigt 
van onze onderneming.  In geen enkel geval worden vertragingsboeten aangenomen. 
 
Aanvaarding 
De goederen worden aanzien als zijnde verkocht in onze magazijnen en dit  welke ook de 
leveringsvoorwaarden zijn.  De koper kan indien hij zulks in zijn order aanduidt, doen 
overgaan tot de aanvaarding van de goederen in onze magazijnen en dit binnen de acht dagen 
na de terbeschikkingstelling. 
De ontstentenis van een schriftelijke klacht binnen de twee dagen na levering of in 
ontvangstname van de goederen in de magazijnen, zal beschouwd worden als aanvaarding van 
onze levering en onze prijzen.  Alle zichtbare gebreken dienen bij in ontvangstname van de 
goederen te worden vermeld op de begeleidende documenten van de verkoper. 
 
Beschrijving 
De beschrijvingen, afmetingen en gewichten, evenals de details van foto’s en tekeningen die 
in onze catalogussen voorkomen of bij onze prijsopgaven gevoegd zijn worden gegeven als 
benaderende aanduiding en zijn voor ons niet bindend. 
 
Waarborg 
De koper verklaart de gekochte goederen te hebben gezien en gecontroleerd en ze bevonden 
te hebben zonder zichtbare gebreken bij oplevering en in ontvangstname. 
Wij waarborgen ons materiaal gedurende 6 maanden voor verborgen gebreken.  Deze 
waarborgtermijn neemt aanvang op de dag der terbeschikkingstelling der materialen. 
De waarborg blijft beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen in onze magazijnen, van 
de stukken die als defect erkend worden; deze stukken zijn op onze aanvraag franco terug te 
sturen naar onze magazijnen.  Wij verwerpen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid voor 
schade of ongevallen die aan het personeel of aan het materiaal van de koper zouden kunnen 
overkomen, alsmede voor werkstaking, bedrijfsstoring, enz. 
Onze verantwoordelijkheid wordt volledig opgeheven indien de koper of een derde zelf een 
fout begaat, of zonder onze schriftelijke toestemming een herstelling of een oppuntstelling 
van het materiaal uitvoert.  De goederen dienen geplaatst te worden in lokalen waar de 
gepaste temperatuur heerst.  Schade die ontstaat door abnormaal droge lucht, warmte of 
vochtigheid kan niet als een verborgen gebrek worden beschouwd. 
 
Klachten 
Elke klacht moet, om in aanmerking genomen te worden, volgens haar voorwerp, gedaan 
worden binnen de 8 dagen na ontvangst van het materiaal of van de factuur.  Eventuele 
klachten over de inhoud van de factuur dienen op straf van onontvankelijkheid schriftelijk 
binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gericht aan de verkoper. 



Geschillen 
In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, ongeacht de plaats 
van de levering.  De wissels of andere betalingsvoorwaarden brengen hieraan noch 
vernieuwing noch afwijking. 
De koper verklaart van deze algemene verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en 
ermee in te stemmen. 
 
Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koper de prijs, met inbegrip van 
eventuele kosten, rente- en schadevergoeding heeft voldaan. 
 
 


