
Algemene verkoopsvoorwaarden 
  

1. - Onderhavige  verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op 
alle bestellingen geplaatst door de contracten, afgesloten met de 
cliënt die verklaard er kennis van genomen te hebben en ze te hebben 
aanvaard. 
2. - Onze aanbiedingen verbinden ons niet, behalve bij 
verkoop. Een bestelling mag enkel als aanvaard door ons beschouwd 
worden indien wij dit schriftelijk bevestigd hebben. Hetzelfde geldt 
voor wat de voorwaarden of die wijzigingen betreft die aan een koop 
zouden aangebracht worden. De overeenkomsten gesloten met onze 
afgevaardigden, onze vertegenwoordigers of met hun agenten dienen, 
om geldig te zijn, door onze directie bekrachtigd te worden die alleen 
onze vennootschap verbindt. Als wij als vertegenwoordigers 
handelen, zijn de fabrikanten de verkopers, wij handelen in dit geval 
voor hun rekening: de bestellingen zijn dan aan hun 
voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen en zijn niet alleen 
beheerd door hun verkoopsvoorwaarden maar bovendien door de 
onze die met de hunnen niet tegenstrijdig zijn. 
3. - Wij kunnen de conformiteit der producten en/of artikelen 
met het geleverd monster niet garanderen. 
4. - Onze aanbiedingen worden gedaan op basis der lonen, der 
sociale lasten en prijzen die vigerend zijn 10 dagen voor deze 
aanbiedingen. Deze zijn geldig in geval van aanvaarding binnen een 
termijn van veertien dagen. Buiten deze termijn zullen onze 
aanbiedingen als nietig en niet bestaande beschouwd worden. Elke 
wijziging van lonen, sociale lasten op prijzen der goederen, evenals 
elke nieuwe taxatie opgelegd krachtens een wettelijke of 
reglementaire beschikking, tussengekomen in een periode die onze 
aanbiedingen 10 dagen voorafgaan of volgen, zal een vermeerdering 
dezer met zich meebrengen zelfs na acceptatie en dit tot verschuldigd 
bedrag. 
5. - De leveringstermijnen worden geëerbiedigd in de mate van 
het mogelijke maar houden geen enkele verbintenis in. Vertragingen 
in de levering kunnen in geen geval de vernietiging of de verbreking 
van de bestelling door de cliënt rechtvaardigen. In geval van 
vertraging in de levering zullen we nooit gehouden zijn tot het 
betalen van enige schadevergoeding. 
6. - Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd 
wordt door een vreemde oorzaak, onafhankelijk van onze wil, 
namelijk toevallig of in geval van overmacht zoals lock-out, staking, 
epidemieën, oorlog, opeisingen, brand, overstroming verhindering 
van uitvoering voortspruitende uit een bevel of verbod van de 
openbare overheid enz., zal de uitvoering van het contract geschorst 
worden indien de verhindering tijdelijk is en zal vernietigd worden 
indien de verhindering voor de uitvoering definitief is. 
 
7. -  Voor elke bestelling die moet geleverd worden op afroep 
en per schijf moet, behoudens anders overeengekomen, het verzoek 
tot levering worden gedaan binnen de drie maanden, het gebrek aan 
verzoek laat ons toe de betaling te vorderen zonder ingebrekestelling 
van de waren die nog niet geleverd werden. Elke vertraging in de 
betaling laat ons toe de andere leveringen te schorsen of de bestelling 
voor het nog niet geleverde te verbreken en schadevergoeding te 
vorderen voor deze verbreking. 
8. - Wat ook de bestemming van de goederen en de 
bestellingsvoorwaarden ook wezen, zal de levering beschouwd 
worden als zijnde uitgevoerd in onze werkhuizen en werkplaatsen 
voor de verzending. De levering wordt uitgevoerd hetzij door 
rechtstreekse overgave, hetzij door gewoon bericht van de 
terbeschikkingstelling aan de cliënt, hetzij door de aflevering van de 
stukken in onze werkplaatsen en werkhuizen aan een expediteur of 
transporteur door de klant aangesteld of bij gebrek van deze 
aanwijzing door ons gekozen. Bij gebrek aan afhaling van de 
koopwaren binnen de 48 uren na het bericht dat bij gewone brief 
werd gegeven en waarin de terbeschikkingstelling van de koopwaren 

werd gemeld, zullen de kosten van het opslaan van de goederen, 
hetzij in onze fabrieken en magazijnen, hetzij indien wij zouden 
oordelen dat het noodzakelijk is de goederen op te slaan buiten onze 
lokalen bij derden bij wie zij zouden vervoerd worden, in dit geval 
vermeerderd met de transportkosten, ten laste vallen van de cliënt. 
Het princiep van de levering in onze werkplaatsen en werkhuizen kan 
geen wijziging ondergaan door het feit van aanduidingen zoals 
levering franco in station, op de kaai, ten huize of terugbetaling van 
de totale en gedeeltelijke transportkosten die enkel dienen beschouwd 
te worden als regeling zonder wijziging van de verantwoordelijkheid. 
9. - De goederen reizen voor rekening en verantwoording van 
de koper, zelfs in geval van verkoop franco bestemming. De 
transportprijzen worden gegeven ten titel van inlichting en zonder 
verbintenis van onzentwege. 
10. - Elke bestelling is onderworpen ten overstaan van zijn 
hoeveelheid aan een speling van 10% die ons de mogelijkheid biedt 
10% meer of minder van de bestelde hoeveelheid te leveren. 
11. - Alle klachten moeten per aangetekend schrijven ingediend 
worden binnen de acht dagen na de ontvangst van de koopwaren. Bij 
gebreke hiervan zullen de koopwaren geacht worden door de koper te 
zijn goedgekeurd. In geval van een door ons erkend gebrek of 
vergissing, zal onze verantwoordelijkheid begrensd worden tot het 
terug opnemen en het vervangen van hetgeen niet met de bestelling 
overeenstemt of dat het voorwerp zou uitgemaakt hebben van een 
vergissing op onze enige discretie en zonder dat de koper 
schadevergoeding zou kunnen eisen. Iedere terugzending zonder ons 
akkoord wordt systematisch geweigerd. 
12. - De vigerende of toekomstige B.T.W. is ten laste van de 
cliënt. 
13. - Onze facturen worden beschouwd als zijnde door de cliënt 
aanvaard, bij gebrek het voorwerp te hebben uitgemaakt van een 
geschreven klacht in een termijn van 15 dagen vanaf de datum van 
hun verzending. 
14. - Onze facturen zijn contant te Gent betaalbaar. Elk op de 
vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een 
conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in 
art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal 
bedragen en een forfaitaire  schadevergoeding voor de 
invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke 
invorderingskosten van 10% en die minimum € 125,00 per factuur 
zal bedragen. 
15. - Alle betwistingen rechtstreeks of onrechtstreeks 
voortspruitend uit de met de cliënt gesloten contracten evenals de 
beloften of effecten onderschreven in uitvoering van deze contracten, 
zullen van de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken zijn in het 
grondgebeid waar zich de maatschappelijke zetel van onze 
vennootschap bevindt. Hetzelfde geldt in geval van incidenteel 
verzoek, van eis tot vrijwaring of in geval van meerdere verweerders, 
zowel voor wat betreft een vordering uitgevoerd krachtens het 
contract als voor een vordering gegrond op een quasi vergrijp bij 
toepassing van artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 
Indien de betwisting een dringende maatregel omvat, zal de bevoegde 
Rechter in Kortgedingen van de Rechtbank van Gent van deze 
vordering exclusief kennis nemen, wat ook de gevraagde maatregel 
en de plaats van waar de goederen zich bevinden, weze. De clausule 
van de toewijzing van de bevoegdheid in ons voordeel gestipuleerd 
zijnde, behouden wij in elk geval het recht voor de betwisting voor 
elke andere bevoegde  rechtbank te brengen. Belgisch Recht is van 
toepassing. 
16. - De goederen blijven onze eigendom zolang de volledige 
betaling niet uitgevoerd is. De eigendomsoverdracht wordt pas 
definitief na betaling van de volledige som van de factuur.  


