
 

 

 
 
 

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
BESTELLINGEN 

1. Al onze offerten geschieden zonder verbintenis van onzentwege en, behoudens uitdrukkelijk verleende optie, 

achten wij ons pas verbonden na onze aanvaarding van de bestelling. 
 
UITVOERING VAN DE BESTELLINGEN 

2. De termijn vangt pas aan de dag waarop wij in bezit zijn van alle tot het behoorlijk uitvoeren van de bestelling 
nodige inlichtingen en gebeurlijk na incassering van het gevraagde voorschot, zo dit bedongen is in de 
betalingsvoorwaarden, zelfs indien reeds een bevestiging van bestelling is gestuurd. 

3. Behoudens voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zal bij vertraging in de levering niets mogen 
worden afgehouden van onze facturen, als boete, strafbeding, schadeloosstelling of wat ook, ongeacht de 
oorzaak van de vertraging. 

4. Een ontvangen bestelling mag niet worden vernietigd. Elke overtreding zal aanleiding geven tot terugbetaling 
der door onze firma gemaakte kosten en elke andere vereiste schadevergoeding. 

5. Onze offerten worden gedaan aan de hand van de door de aankoper of zijn raadsman verstrekte inlichtingen. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vergissingen die het gevolg zijn van onjuiste, 
onnauwkeurige of onvolledige gegevens, daar onze interpretatie van de ons verstrekte gegevens geacht 
wordt door de klant aanvaard te zijn. Onze verbintenis betreft enkel de in ons voorstel beschreven leveringen 

en werken. Het materiaal mag gewijzigd worden en onze firma behoudt zich het recht voor de op het ogenblik 
van de levering beschikbare types te leveren. Is een bepaald merk of type van materiaal op het ogenblik van 
de levering niet voorradig, dan behoudt onze firma zich het recht voor om, na aanzegging, de aankoper een 

gelijkwaardig product te leveren, voor zover de prijs dezelfde is al de in het contract bepaalde. 
6. Toevallige gebeurtenissen of onverwachte, zoals oorlog, staking, overheidsbeslissingen, in verband met de 

in- of uitvoer van de bepaalde artikelen, ontslaan onze firma van iedere aansprakelijkheid. Het risico van die 

gebeurtenissen valt ten laste van de aankoper. 
 
LEVERING EN PRIJZEN 

7. Behoudens voorafgaand akkoord mogen onze prijzen, zelfs na bevestiging van bestelling, in volgende 
gevallen worden gewijzigd: 

a) verhoging van de wisselkoers van de taksen, de douanerechten, de lonen, de sociale lasten, de prijs 

der grondstoffen. 
b) Verhoging van de prijs der grondstoffen en lonen, toegepast door onze leveranciers en 

onderaannemers. 

8. Behoudens andersluidende, behoorlijk bevestigde bepaling van de bestelling, kiezen wij de door ons beste 
geachte verzendingswijze, vrachtkosten ten laste van de klant. 

 

BETALINGEN 
9. Al onze rekeningen zijn contant zonder uitstel betaalbaar. Alle navorderingskosten worden aangerekend. Het 

verdisconteren van wissels is altijd ten laste van de betrokkene. 

10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op het ogenblik van de vervaldag, zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, een rente geven van 10 % per jaar, vanaf deze vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, 
na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, de verschuldigde som vermeerderd worden met 8 %, met 
een minimum van 40,00 euro. 

11. Geen enkele betaling is geldig tenzij tegen wissels of kwitanties, getekend door de zaakvoerder of een 
gevolmachtigd persoon. 

12. Alle klachten moeten geschieden binnen acht dagen na de levering, naderhand worden ze niet meer 

aanvaard. 
13. Het feit van een klacht ingediend te hebben, machtigt de koper niet tot uitstel of weigering van betaling op de 

gestelde datum. Alle geschillen van welke aard ook maken deel uit van de afzonderlijke afrekening of 

regeling. 
 
WAARBORG 

14. Bij levering en plaatsing zijn onze installaties of materialen gewaarborgd één jaar. Onze waarborg vervalt 
echter mochten er veranderingswerken of afstellingen gebeuren door derden. Bij losse levering van 
materialen beperkt onze waarborg zich tot eventuele fabricagefouten op de geleverde stukken. Deze kunnen 

binnen de periode van één jaar teruggestuurd worden en worden gratis hersteld of vervangen. 
 
ONGEVALLEN – VERZEKERINGEN 

15. Onze firma treft geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging of ongevallen die wegens om het even welke 
reden zouden volgen uit het gebruik van onze materialen of gereedschappen door de klant of derden: onze 
aansprakelijkheid is te allen tijde, uitsluitend en strikt beperkt tot de daden gepleegd door ons personeel, tot 

het gebruik van onszelf van onze gereedschappen en tot de materialen door ons geleverd. 
 
BEVOEGDHEID 

16. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd. 
 

                             


