ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
A. ALGEMENE BEDINGEN
1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de
(aankoop-)voorwaarden van de koper. Zo er uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de
(aankoop-) voorwaarden van de koper of aan een bijzondere overeenkomst, blijven de
hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.
2. De vertegenwoordigers kunnen de verkoper niet verbinden. De verkoper zal slechts verbonden zijn
na schriftelijke bevestiging van de bestelling door haar afgevaardigd bestuurder of diens gevolmachtigde.
3. De koop wordt gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen. Deze prijs is voor verhoging
vatbaar indien tussen de periode van bestelling en de levering van het gekochte goed, lonen of
andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden o.a. de wijziging van de muntpariteit, een
stijging ondergaan. De op de bestelbon vermelde technische gegevens (o.m. prijs en technische
specificaties, ...) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie. Bestekken en
ramingen, opgemaakt voor onderhoud en herstellingen gelden slechts voor daarin opgenomen
werken. De klant stemt ermee in dat de verkoper ten alle tijde bijkomende werken en bestellingen
uitvoert, die hij nodig acht in het kader van zijn opdracht.
4. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van aanduiding. Een vertraging op de overeengekomen
leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de
overeenkomst. Leveringen worden niet teruggenomen of verwisseld.
5. De levering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van de verkoper. De levering vindt plaats op
risico van de koper zelfs wanneer franco zou geleverd worden.
6.
a. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48
uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke
waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
b. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden
ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering
in toepassing van art. 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van
verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van
de verkoper zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en
gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of
herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de
kostprijs van het verkochte goed. Geen andere gevolgschade van de koper of een derde komt in
aanmerking voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
7. Gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verbintenissen door de cliënt geeft de verkoper recht
op een schadevergoeding van 30 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en
winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van
de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te
vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

8. De facturen zijn, bij aflevering, contant betaalbaar, behoudens de bijzondere voorwaarden een
afwijkende betalingstermijn voorzien. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1 % per
begonnen maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder
ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd worden met :




20 % voor het gedeelte tot en met € 2.500,
10 % voor het gedeelte vanaf € 2.501 tot en met € 12.500,
2,5 % voor het gedeelte vanaf € 12.501 met een minimum van € 200

Bij gedeeltelijke betaling zal iedere afkorting in eerste instantie, overeenkomstig artikel 1254 e.v.
B.W., worden toegerekend op de kosten, intresten en schadevergoedingen en pas nadien op de
hoofdsom. Laattijde betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in
voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder
ingebrekestelling. Er worden principieel geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk
toch het geval zou zijn, kan in geen enkel geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing
worden afgeleid.
9.

a. Het verkochte goed blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.

b. In geval de koper zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, staat het de verkoper vrij de
koop te ontbinden. Dit gebeurt door kennisgeving van deze wil, bij aangetekend schrijven. De
ontbinding gaat in op de datum, vermeld op het afgiftebewijs der aangetekende zending.
c. Partijen komen overeen dat, zo de door de verkoper geleverde goederen geheel of
gedeeltelijk worden doorgefactureerd door de koper, alvorens deze de vordering van de verkoper
heeft betaald, na betekening door aangetekend schrijven van de overdracht van de schuldvordering
door de verkoper zowel aan de koper als aan diens medecontractant, wordt de vordering van de
koper op diens medecontractant geheel of proportioneel tot het doorverkochte gedeelte
overgedragen aan de verkoper, ten bedrage van de schuld van de koper opzichtens de verkoper.
Deze overdracht werkt, in de verhouding verkoper - koper, terug tot op het ogenblik van het afsluiten
van de overeenkomst.
10. De verkoper kan enkel in rechte worden aangesproken voor de Rechtbank van de plaats van haar
maatschappelijke zetel.

B. BIJZONDERE BEDINGEN
1. De hiernavolgende bijzondere bedingen – alsmede de hogervermelde algemene bedingen, doch
slechts in de mate dat hiervan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken – gelden enkel t.a.v. kopers,
voor wie de krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen, geen verband houden met de
uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit in
hoofde van de koper.
2. De navolgende algemene bedingen zijn niet van toepassing : artikel 1, artikel 2, artikel 4, artikel 6
en artikel 9 b en c.
3. In afwijking van artikel 4 verbindt de verkoper zich ertoe het verkochte goed te leveren binnen een
termijn van 6 maanden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen.
4. In afwijking van artikel 6 kan de aansprakelijkheid van de verkoper als volgt worden omschreven :
a. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 72 uur
na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper bij gebreke
waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
b. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden
ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering
in toepassing van art. 1648 B.W. onontvankelijk is.
c. Voor wat betreft de gebreken die vallen onder het toepassingsgebied van de Wet van 25
februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken is de aansprakelijkheid
van de verkoper beperkt tot de dwingende bepalingen van deze wet.
5. Gelet op hetgeen bepaald is in de artikelen 4 en 8 van de algemene bedingen, heeft de koper,
ingeval van wanprestatie van de verkoper recht op de gemeenrechtelijke schadevergoeding.

