
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
OFFERTEN EN LEVERINGEN 

Onze prijsaanbiedingen zijn zonder verbintenis; zij bevatten nooit taksen. 
Alle huidige en toekomstige taksen zijn ten laste van de koper. 
Alle offertes worden opgemaakt voor een beperkte optieperiode van maximaal dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum, zelfs zonder expliciete 
vermelding van deze optieperiode. 
 
De verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen op de leveringsdatum en dit volgens de herzieningsformule 
gebruikelijk bij de openbare besturen (staat, enz.). 
 
Overschotten van geleverde goederen worden niet teruggenomen. 
 
De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zijn zonder enige verbintenis voor ons. 
 
De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor vertraging bij de levering. Alle onvoorziene omstandigheden welke de fabricatie en de levering 
belemmeren dienen beschouwd als gevallen van overmacht die ons van rechtswege ontslaan van elke verbintenis en verantwoordelijkheid. 
 
De koper heeft het recht de koopwaar te onderzoeken bij vertrek in onze fabriek. Indien hij dit niet nodig acht, is de koopwaar als definitief aanvaard 
beschouwd vóór de levering. 
 
Het vervoer gebeurt steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming. 
 
De koper dient een eventuele beschadiging of tekort onmiddellijk aan de vervoerder kenbaar te maken, geen enkele klacht kan nadien in aanmerking 
komen. 
 
In geval van klacht voor om het even welke reden, zal onze verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven tot de waarde van de levering, ongeacht de 
oorzaak en de omvang van de schade, zonder dat de koper kan aanspraak maken op welke schadeloosstelling dan ook. 
 
In geval van levering op een werf dient deze gemakkelijk bereikbaar te zijn voor vrachten van minstens 25 ton. Al de kosten veroorzaakt door en aan 
onze vrachtwagens of door de aangeduide vrachtvoerders als gevolg van het slecht bereikbaar zijn van een werf, zullen gedragen worden door de 
koper. Er is slechts één losplaats en alle andere voorwaarden dienen vooraf met de verkoper overeengekomen te worden. De lostijd mag niet langer 
zijn dan een half uur, overschrijding van dit tijdsbestek zal de koper in rekening gebracht worden aan € 70,00 per uur. 
 
De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken en schade aan de goederen bij of na het plaatsen ervan, indien ze niet door onze 
firma geplaatst werden. De koper aanvaardt derhalve af te zien van elk verhaal op schadevergoeding op de verkoper voor gebreken of de geleden 
schade, van het ogenblik af dat deze goederen geplaatst of behandeld werden door personen, die niet voor rekening van de verkoper handelen. 
 
Bij plaatsing door de verkoper zal de eventuele schade onmiddellijk aan zijn afgevaardigde bekend gemaakt worden. Klachten die ons bereiken nadat 
deze de werf verlaten heeft, zullen verworpen worden. 
 
De producten welke het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst, moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald of geleverd kunnen 
worden, zo niet kan de verkoper naar goeddunken hetzij de overeenkomst opzeggen, hetzij er de uitvoering van eisen. Indien de termijn niet 
vastgesteld werd, moeten de goederen afgenomen worden binnen de drie maanden na bestelling. 
 
Indien de koper de bestelling afzegt, zal hij verplicht zijn de reeds afgewerkte producten te betalen, alsook het geleden winstverlies van de verkoper op 
de volledige bestelling. 
Waterdichtheidsproeven worden enkel en alleen aanvaard indien deze met open sleuf plaatsvinden. Het niet nakomen van deze clausule ontslaat de 
verkoper van iedere verantwoordelijkheid bij betwisting. De kosten van de proefnemingen zijn steeds ten laste van de koper. De verpakking en de 
paletten die geconsigneerd zijn, zullen teruggenomen worden tegen de voorziene prijs, voor zover de koper ze in goede staat franco in onze 
magazijnen terugbrengt. 
 
BETALING 

De betaling moet gebeuren op de zetel van onze vennootschap, particulieren 8 dagen na factuurdatum, handelaars 30 dagen na factuurdatum. 
 
Contante betalingen zijn zonder korting, alle kosten voortspruitend uit niet-betaling zijn ten laste van de koper. 
 
De koper zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Op de betalingen die niet 
betaald zijn op de vervaldag, zal van rechtswege een intrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. Tevens wordt, in geval van niet-betaling, het 
factuurbedrag verhoogd met 20 % als forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, met een minimum van € 50,00. 
 
De verkoper behoudt zich het recht voor betalingsvoorwaarden te eisen, zelfs na bevestiging van de verkoper, en de uitvoering van het contract uit te 
stellen, zolang die waarborgen niet werden gegeven. In dit laatste geval zal de verkoper aan het contract een einde mogen stellen zonder daarvoor een 
gerechtelijke procedure te moeten instellen en zonder voorafgaande aanmaning. Hij zal zelfs het contract mogen vernietigen zonder tussenkomst van 
de rechtbanken, indien de waarborgen niet kunnen gegeven worden. 
 
Indien de koper met zijn betalingen achterstallig is, heeft de verkoper het recht de uitvoering van het contract op te schorten, of wel het zonder enige 
aanmaning of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen, zelfs indien het contract de overeenkomst 
voorziet die opeenvolgende leveringen inhoudt. 
 
De verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde goederen, tot de laatste betaling gebeurd is, zodat de goederen niet vervreemd of belast kunnen 
worden zonder toestemming van de verkoper. Tevens houdt de verkoper zich het recht van wederophaling voor bij niet-betaling. Voor facturen met een 
goederenbedrag kleiner dan € 100,00 wordt er € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht, tenzij contante betaling. 
 
GESCHILLEN 

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De verkoper behoudt echter het recht een zaak bij de rechtbank van de 
woonplaats van de koper aanhangig te maken. 
 
ALGEMENE CLAUSULE 

Het is uitdrukkelijk gesteld dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst gedrukt voorkomt op de documenten van de koper door ons aanvaard wordt. 
Iedere overeenkomst die strijdig is met de voorwaarden die voorafgaan, dient uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard te worden. 
De technische clausules in de lastenboeken worden slechts geacht gekend te zijn in de mate waarin zij ons door de koper vóór het afsluiten van de 
koop werden medegedeeld. 
 
Kortenaken, oktober 2014 


