
        
 

Algemene verkoopsvoorwaarden 

 

1. Telefonische of mondelinge bestellingen zijn niet geldig zonder onze schrifelijke bevestiging en betaling van een 

voorschot zoals op offerte aangegeven.  Indien de koper een bevestigde bestelling wenst te annuleren, wordt 

bij wijze van schadevergoeding een bedrag gelijk aan het voorschot aangerekend.  Deze schadevergoeding kan 

op het reeds ontvangen voorschot aangerekend worden. 

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen 

vertragingspenaliteiten aan.  Ok kan de vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven tot annulatie 

der bestelling.  

3. De waarborg is deze gesteld door de producent van de geleverde goederen: deze beperkt zich tot het vervangen 

der gebrekkig bevonden stukken.  In ieder geval verliest de koper zijn recht op verhaal wanneer hij om het 

even wat aan het geleverde goed verandert. Schade veroorzaakt door gewijzigde klimatoligische 

omstandigheden kan geenszins verhaald worden op de verkoper. 

4. Al onze goederen worden verkocht, genomen en aanvaard in onze magazijnen.  Het transport gebeurt op risico 

van de bestemmeling, en dit zelfs indien het transport door ons zou worden uitgevoerd. 

5. De prijzen vermeld op deze factuur zijn niet bindend voor bestellingen in de toekomst. 

6. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, 

bij onze firma ingediend te worden.  

7. Onze facturen zijn betaalbaar te De Pinte binnen 8 dagen na factuurdatum.  De betalingen geschieden contact, 

zonder korting.  Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 

een interest doen lopen van 1% per maand ten laste van de koper, tot op de dag van de betaling.  Zo de 

betaling niet op de gestelde termijn geschiedt, vervallen alle gegeven waarborgen en wordt de som onmiddellijk 

eisbaar, verhoogd met 12% met een minimum van EUR50 ten titel van conventionele schadeloosstellling. 

8. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de 

niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.   

9. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de 

verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.    

10. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke 

uitvoering tegen de koper en / of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede 

uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken, behouden 

wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeelelijk werden verzonden, om de gehele 

bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de 

koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te 

annuleren.  Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.   

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van de 

koper.  De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij 

wederverkoop.  

12. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons 

ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.  

13. Het trekken en / of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen 

schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. 

14. Elke betwisting of process nopens een factuur moet ons schriftelijk worden gemeld binnen de 8 dagen na 

ontvangst hiervan, zoniet wordt de koop beschouwd als aanvaard.  Alle geschillen zulllen worden beslecht 

door de rechtbanken van Gent.   


