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1. Toepasselijkheid: onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Onze voorwaarden hebben 
voorrang op die van de koper, zelfs indien ze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze. 

2. Offerte: onze offertes gelden maar ten titel van inlichting. 
3. Orderbevestiging: het order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke 

bevestiging. 
4. Tussenpersonen: bestellingen overgemaakt aan tussenpersonen zijn slechts geldig na onze schriftelijke 

orderbevestiging. 
5. Leveringen: tenzij anders bepaald, worden onze goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen. 
6. Vervoer: de goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper. 
7. Risico – overgang: niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud, gaat het risico m.b.t. de 

goederen over op koper op het ogenblik van de levering. 
8. Afhaling: indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de 

vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. Wij behouden ons tevens het recht voor om na 
verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontvonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande 
ingebrekestelling. Wij behouden tevens het recht voor vergoeding te eisen voor de schade die wij geleden 
hebben ingevolge de niet- of niet-tijdige afhaling. 

9. Leveringstermijnen: de leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing. De laattijdige levering kan geen 
aanleiding geven tot vergoeding of weigering van om goederen in ontvangst te nemen. 

10. Overmacht: de verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, 
oorlog, stakingen, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper, enz.). 
Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de 
overmacht duurt. 

11. Overeenstemmende uitvoering: de overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de 
gebruikelijke afwijkingen. 

12. Garantie: voor zichtbare gebreken moet onmiddellijk worden geprotesteerd. Voor verborgen gebreken 
moet binnen de 8 dagen na de vaststelling worden geprotesteerd. Eventuele klachten dienen per 
aangetekend schrijven binnen de 8 dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke 
omschrijving van het gebrek, die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak. Zo niet 
worden ze niet meer aanvaard. Bij voortverkoop: de koper verplicht zich ertoe de bijzondere 
garantievoorwaarden van zijn leverancier aan zijn afnemers over te maken. 

13. Eigendomsoverdracht: de goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de door de koper 
verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang deze betaling niet heeft 
plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin 
van het woord te gebruiken. 

14. Betalingen: de betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder korting. 
15. Wanbetaling: elke niet op de overeengekomen vervaldag uitgevoerde betaling, zal intrest opbrengen van 

0.8% per maand, van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien zal elke niet op de vervaldag 
betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning, worden verhoogd met 10% als schadebeding, 
met een minimum van 125 euro. 

16. Ontbinding/verbreking: bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht 
de levering stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien de per aangetekende brief verstuurde 
aanmaning zonder gevolg  bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het 
geheel of verbroken voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op 
schadevergoeding. 

17. Bevoegde rechtbank: in geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. 
18. Toepasselijke wet: de Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst. 
 

 


