
AANKOOPVOORWAARDEN 

 
Uitvoering van onze bestellingen 

Wij weigeren elke levering welke niet voldoet aan de voorwaarden van onze bestelling wat 

betreft hoeveelheid, kwaliteit, levering en dienst na verkoop. 

 

Verpakking 

De verpakking dient degelijk en voldoende stevig te zijn.  Zij mag bij levering der goederen 

niet beschadigd zijn.  Ons adres dient hierop te worden vermeld. 

 

Verzendingen 

Iedere levering dient ons voorafgaandelijk aangekondigd te worden door een 

verzendingsbericht met de vermeldingen van onze bestelling.  Behoudens tegenstrijdige 

vermelding in onze bestelling zal de levering steeds franco onze magazijnen geschieden. 

 

Facturatie 

De facturen zullen opgesteld worden in 2 exemplaren wat betreft de goederen gekocht in 

België en in 4 exemplaren voor de ingevoerde goederen.  Facturen, die betrekking hebben op 

goederen ingevoerd uit niet EG-landen, dienen ons toe te komen 4 werkdagen voor de 

aankomst van de goederen en de nodige inlichtingen te vermelden voor de 

douaneformaliteiten. 

 

Betalingsvoorwaarden 

De facturen van de verkoper zijn betaalbaar 60 dagen einde maand levering behoudens 

specifieke door ons bepaalde andere betalingsvoorwaarden die in dit geval in de plaats 

komen. 

 

Prijs 

De door de verkoper aangegeven prijs kan niet worden gewijzigd.  Hij omvat alle kosten, 

kosten van administratie, verpakking, plaatsing en aansluiting, taksen en kosten voor 

noodzakelijke toebehoren. 

 

Leveringsdatum 

De uiterste leveringsdatum is van strikte toepassing.  Levert de verkoper de goederen niet ten 

laatste op de uiterste leveringsdatum, dan heeft de koper de keuze om per aangetekend 

schrijven ofwel de uitvoering ven de overeenkomst te eisen ofwel haar onmiddellijk en van 

rechtswege als ontbonden te verklaren. 

In beide gevallen heeft hij dan tevens recht op de vergoeding van de geleden schade.  Gaat hij 

over tot de ontbinding van de overeenkomst, dan heeft hij eveneens recht op de teruggave van 

alle reeds betaalde gelden of geleverde goederen en heeft hij vanaf dit ogenblik recht om zich 

elders te bevoorraden. 

De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden. 

 

Kwaliteit en gebreken 

De verkoper waarborgt dat de koopwaar gebruiksklaar is en vrij van alle zichtbare en 

verborgen gebreken.  Hij verklaart dat de koopwaar strookt met hetgeen in deze overeenkomst 

bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met 

bestaande veiligheidsnormen en met de advertenties en publiciteit van de verkoper, invoerder 

of fabrikant.  De ondertekening van een leveringsbon of van een gelijkaardig document houdt 



geenszins de aanvaarding in van enig gebrek en gebeurt steeds onder voorbehoud van nazicht 

van kwaliteit en kwantiteit. 

 

Toeval of overmacht 

Zolang de koopwaar niet geleverd is, valt elk risico van verlies of beschadiging ten laste van 

de verkoper.  Binnen de 2 dagen na het optreden van toeval of overmacht welke de levering of 

tijdige levering onmogelijk maakt, dient de verkoper de koper hiervan te verwittigen.  In dit 

geval heeft de verkoper de keuze om het contract als ontbonden te beschouwen en 

terugbetaling te vragen van alle reeds betaalde gelden of om een uitstel van levering toe te 

staan voor zover dit nog mogelijk is. 

 

Bevoegde rechtbank en recht 

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft.  Aankopen in het buitenland worden beheerst door het Belgisch 

recht. 

De verkoper verklaart van deze algemene aankoopvoorwaarden van de koper kennis te 

hebben genomen en ermee in te stemmen. 

 

 
De goederen  dienen  in overeenstemming  te zijn  met richtlijn 2002/95/EC van het Europese 
Parlement en van de Raad van 27/01/03 m.b.t. de beperking van het gebruik van schadelijke 
materialen in elektrische en elektronische uitrusting. 
  
 


