
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 

1. Iedere aanbieding, bestelling, verkoop en levering is onderworpen aan de volgende voorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk deze te 
kennen en integraal te aanvaarden. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden niet aanvaard. 

 
2. Bestellingen zijn alleen bindend t.a.v. de  verkoper mits schriftelijke bevestiging door de verkoper. Catalogi of stalen worden uitsluitend ten 

informatieven titel overgemaakt. De verkoper behoudt zich het recht voor bepaalde kenmerken van de producten te wijzigen voorzover het 
normale gebruik waartoe de producten bestemd zijn, niet wordt gewijzigd. 

 
3. Gehele of gedeeltelijke annulering van bestellingen door de koper zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van de 

factuurwaarde van de geannuleerde hoeveelheden, onverminderd het recht van de verkoper de werkelijk geleden schade te verhalen. 
 

4. Prijsopgaven zijn geldig voor de daarin voorziene duur. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de vervoerskosten, verpakkingskosten, 
evenals alle rechten, BTW en andere heffingen niet inbegrepen in de prijs en ten laste van de koper. 

 
5. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot weigering van 

aanvaarding van de levering van de goederen, enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
6. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de goederen  FCA geleverd op de aangeduide plaats overeenkomstig Incoterms 2010. Het 

risico op de goederen gaat over op de koper vanaf de levering.  
 
7. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de facturen van de verkoper betaalbaar 30 dagen na leveringsdatum. Ieder protest met 

betrekking tot een factuur dient bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de verkoper. De niet-betaling op de vervaldag van 
een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle overige facturen onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op 
de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  ingebrekestelling  een verwijlinterest van 12% per jaar aangerekend worden 
en het factuurbedrag verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding. 

 
8. Alle facturen worden opgemaakt en betaald in de overeengekomen valuta. Omrekeningen worden niet aanvaard, zoniet behoudt de verkoper 

zich het recht voor optredende koersverschillen onmiddellijk op te eisen. Alle kosten verbonden aan de betalingen, komen ten laste van de 
koper. Het trekken en het accept van een wissel of andere verhandelbare documenten brengt geen schuldvernieuwing mee en vormt geen 
afwijking van deze algemene voorwaarden. 

 

9. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en 
accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van 
de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, 
draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der 
verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben. 

 
10. De verkoper kan  ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. De 

verkoper is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven. 
 
11. Verschillen tussen  bestelde en geleverde hoeveelheden moeten onmiddelijk door de koper gemeld worden. De koper aanvaardt de  in de 

sector gebruikelijke toleranties. Verschillen boven deze toleranties kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of enige 
vorm van schadevergoeding anders dan een aanpassing van de factuur of een aanvulling van de ontbrekende goederen.  

 
12. De koper dient de goederen bij de levering te controleren op hun conformiteit. Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten binnen de 5 

dagen na levering van de goederen schriftelijk ter kennis van de verkoper gebracht worden, zoniet worden zij niet in aanmerking genomen. 
Klachten  betreffende verborgen gebreken dienen de verkoper schriftelijk te worden meegedeeld binnen de  5 dagen na de ontdekking ervan. 
Behoudens strengere wettelijke bepalingen wordt vrijwaring voor verborgen gebreken verleend gedurende een periode van 6 maanden na 
levering.  Klachten met betrekking tot geleverde producten worden steeds behandeld overeenkomstig de door de verkoper verstrekte 
waarborgen voor de betrokken producten. Bij wederverkoop of verwerking dient de koper te zorgen voor de traceerbaarheid van de geleverde 
producten. Producten door de klant ontworpen of op uitdrukkelijke vraag van de klant geproduceerd met specificaties afwijkend van de 
standaard specificaties, worden door de producent niet gewaarborgd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ingeval van aanvaarde  
klacht gaat de aansprakelijkheid van de verkoper nooit verder dan de terugbetaling van de goederen die erkend worden niet in orde te zijn, of 
tot de vervanging ervan naar keuze van de verkoper. Gevolgschade wordt nooit aanvaard. Eventuele terugzendingen van goederen kunnen 
enkel gebeuren op kosten van de koper en na uitdrukkelijk akkoord van de verkoper.  

 
13. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoop op te schorten of te ontbinden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, wanneer de 

koper zijn verplichtingen niet naleeft. Hetzelfde zal gelden in geval van faillissement, vereffening, ontbinding of betalingsmoeilijkheden van de 
koper,… . Indien de verkoper van dit recht gebruik maakt zal hij gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of  terug te vorderen. 
Eventuele voorschotten blijven verworven ten titel van schadevergoeding, ongeacht het recht een bijkomende vergoeding te vorderen. De 
verkoper zal ook gerechtigd zijn vorderingen op de koper te compenseren met eventuele vorderingen van de koper op de verkoper. 

 
14. De verkoper is gerechtigd om zijn verbintenissen op te schorten of het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op 

schadevergoeding voor de koper, ingeval van uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht in hoofde van de verkoper of zijn leveranciers 
(zoals bijvoorbeeld oorlog, brand, staking, lock - out, onlust, overstroming, ontregeling of stopzetting van productie, … zonder dat deze 
opsomming beperkend is).  

 
15. Alle geschillen zullen beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel 

van de verkoper gevestigd is. De verkoper kan echter altijd kiezen het geschil te laten beslechten voor de rechtbanken van de woonplaats of 
maatschappelijke zetel van de koper. Het Belgisch recht is van toepassing. Echter, voor contracten met kopers gevestigd in Nederland zal de 
eigendomsvoorbehoudclausule (artikel 9) en de toepassing ervan beheerst worden door het Nederlands recht.  

 


