
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Art. 1  Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de koper/contractant de huidige voorwaarden te kennen 
en te aanvaarden als een integrerend bestanddeel ervan. Wij wijzen alle andere voorwaarden af, algemene of bijzondere, 
die op documenten van de koper voorkomen. 
 
Art. 2  Onze offerten alsmede opgegeven termijnen worden steeds enkel ten titel van benaderende inlichting gegeven en 
brengen nooit enige definitieve verbintenis van onzentwege mee. 
Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties en wij houden ons steeds het recht voor de 
overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan. 
 
Art. 3 De prijsberekening wordt opgemaakt aan de hand van de ontvangen gegevens. Bij afwijking daarvan wordt een min-
of meerprijs toegepast, rekening houdende met de gewijzigde situatie. De BTW is steeds ten laste van de 
koper/contractant.  
 
Art. 4  De leveringstermijn is overeen te komen en wordt steeds bij benadering opgegeven. Het verstrijken van de 
leveringstermijn vernietigt de overeenkomst niet. Verbreking is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke 
ingebrekestelling waarbij aan ons nog een redelijke termijn voor levering wordt toegestaan. 
 
Art. 5  Alle klachten op leveringen omtrent zichtbare gebreken dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 
dagen na ontvangst der goederen en worden daarna niet meer aangenomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert 
geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. 
 
Art. 6  Alle klachten op facturen of andere documenten dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum. 
Ook hier impliceert een reactie op een laattijdige klacht geen verzaking. 
 
Art. 7  De facturen zijn betaalbaar te Waregem uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij gebreke 
daaraan binnen de 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling binnen deze termijn, brengen de verschuldigde 
sommen van rechtswege en zonder dat voorafgaandelijke aanmaning nodig is, een interest op van 12% per jaar. 
 
Daarenboven wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige 
redenen, na vergeefse ingebrekestelling het saldo verhoogd met 12% met een minimum van € 125,00 en een maximum van 
€ 2.000,00 zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt. 
 
Alle inningskosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de koper en het aanvaarden van wisselbrieven brengt geen 
schuldvernieuwing teweeg. 
 
Art. 9  In geval van contractbreuk door de koper/contractant, heeft de verkoper overeenkomstig het B.W. de keuze tussen 
de gedwongen uitvoering van de overeenkomst of het eisen van een forfaitaire schadevergoeding die 30% van de totale 
koopsom bedraagt, met een minimum van € 500,00 en na vergeefse aangetekende ingebrekestelling. 
 
Art. 10  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, eventuele intresten en 
schadebeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 BW; desniettegenstaande zijn steeds alle risico's betreffende de 
gekochte goederen onmiddellijk aan de koper overgedragen. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven 
ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. 
Daarenboven stemt de koper in met een retentierecht over deze goederen tot hun algehele betaling. 
 
Art. 11  Alle bestellingen worden slechts als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging door onze firma.  
 
Art. 12  De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren of de leveringen te verschuiven in geval van 
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: brandramp, overstroming, oorlog, ziekte-epidemie onder arbeiders, staking 
in het bedrijf of in deze waarvan de werking van het bedrijf afhangt, belangrijke breuk van machines, … 
 
Art. 13  Alle geschillen aangaande het bestaan en de uitvoering van de met ons afgesloten overeenkomsten, behoren tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk, inbegrepen de Rechtbanken zetelend in kortgeding en enkel het 
Belgisch recht kan worden toegepast. Enkel de verkoper kan hiervan afwijken. 


