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VERKOOPSVOORWAARDEN (ALGEMEEN) 

 

Artikel 1  

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen partijen, zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing 

op al onze verkopen, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op de bestelbrieven of andere bescheiden, die van de koper 

uitgaan, kunnen voorkomen. 

Artikel 2 

Elke ondertekende offerte en/of bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Deze dienen door de 

klant te worden gecontroleerd. Eventuele wijzingingen dienen onmiddellijk te worden doorgegeven, zoniet wordt de 

offerte/bestelbon als aanvaard beschouwd en volgens deze geleverd en aangerekend. 

Artikel 3  

Onze produkten worden met de grootste zorg en volgens de beste methoden vervaardigd, maar zij zijn onderheven aan 

risico’s die voortvloeien uit toevallige invloeden en wijzigingen van de grondstoffen. Er worden geen garanties gegeven op 

een mogelijke wijziging van de toestand, anders dan waarin het produkt zich bevondt op het ogenblik van de 

aankoop/levering/plaatsing. (vervorming, breuken, condensvorming,interferentie,…) 

Artikel 4* 

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 

consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het 

meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig 

zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk 

melden.  

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming 

binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.  

Artikel 5  

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan 

vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. 

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de 

klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. 

Artikel 6 

Overmacht en onvoorziene omstandigheden geven onze venootschap het recht om elke koop of order, geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden, of om de uitvoering hiervan op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding. 

Artikel 7 

De aangegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend. Men kan zich hierop niet beroepen om schadevergoeding te eisen of om 

de koop  te ontbinden. 

Artikel 8 

De factuur moet betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Betalingen na deze 

termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op, gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 

EUR 75) als schadebeding. Wij behouden de exclusieve eigendom over de geleverde goederen tot de volledige prijs betaald 

is. Als de koper niet op tijd betaalt, behouden wij ons het recht voor, om de geleverde goederen zonder voorafgaandelijke 

ingebrekestelling terug te eisen. 

Artikel 9 

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze 

bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Enkel bij verkoop van goederen. 


