
 

Verkoopsvoorwaarden: 

Artikel 1: Algemeen  
Het ondertekenen van dit document door de klant houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in en de aanvaarding van deze 

factuurvoorwaarden. De bestelling verplicht de klant tot afname. Bestellingen en leveringen buiten stock worden niet teruggenomen. Geldigheid offerte: 30 dagen 

na offertedatum. De overeenkomst wordt slechts als definitief en geldig aanzien na ons schriftelijk akkoord van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om 

op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de medecontractant werd aanvaard. Wij hebben st eeds het recht voorschotfacturen te 

sturen voor tussentijdse uitgevoerde werken, leveringen. 

 

Artikel 2: Leveringen  
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in 

uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het risico gaat over op het moment dat de 

goederen het magazijn verlaten. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd 

overeengekomen.  

 

Artikel 3: Annulering 
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering 

is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de bestelling. 

 

Artikel 4: Betalingen 
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een aanrekening van 10 % verwijlintrest per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestell ing) een forfaitaire vergoeding 

van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige 

betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en interesten. Ingeval van niet-betaling van de factuur beschikken wij over een eigendomsvoorbehoud 

over de verkochte goederen. Dit eigendomsvoorbehoud geldt bij faillissement, gerechtelijk akkoord en alle andere gevallen van samenloop. Niettegenstaande dit 

eigendomsvoorbehoud gaat elk risico over op de koper. 

 

Artikel 5: Klachten 
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing 

vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar 

beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper 

per aangetekende brief melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen 

de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. Klachten betreffende de geleverde koopwaar, 

de geleverde diensten en/of de factuur moeten ons bij aangetekende brief binnen de 8 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van die termijn is 

elke klacht laattijdig. Eventuele nazichten op klachten worden onder alle voorbehoud verricht. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.  

 

Artikel 6: Beperking van de aansprakelijkheid 
In geval van een bewezen fout in onzen hoofde zullen wij enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gebeurlijke rechtstreekse en directe schade die een 

bewezen gevolg zouden zijn van de fout. Vergoeding aan derden, winstverlies, gevolgschade, claims van derden e.d. zijn uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is 

alleszins ten alle tijden en in alle gevallen maximaal beperkt tot het factuurbedrag. Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, algemene of gedeeltelijke 

staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal, volledige of gedeeltelijke brand in ons magazijn/hoofdzetel, machine- of werktuigenbreuk, ontslaan ons van elke 

verantwoordelijkheid. 

Minder ernstige gebreken moeten door de klant gemeld worden binnen 2 jaar na uitvoering daarna vervalt de aansprakelijkheid volledig voor de uitvoerder. 

 

Artikel 7:  
Cadeaubonnen kunnen slechts eenmaal worden gebruikt en kunnen niet gecombineerd worden met andere kortings- of cadeaubonnen of acties. Maximaal 1 

cadeaubon per persoon is toegestaan. Promoties zijn eenmalig en niet cumuleer baar. 

 

Artikel 8: 
De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik, evenals voor promotieacties door onze firma. Zij geven u recht op toegang 

en eventuele rectificatie voorzien door de wet van 8 december 1992 (bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

 

Artikel 9: Geschillen  
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft. Enkel het Belgische recht is van toepassing. 

 


