ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Koper bij de Verkoper
geplaatste bestellingen en op al onze verkoopovereenkomsten waarvan zij integraal deel uitmaken, daarin
begrepen alle bijhorige dienstverleningen. Behoudens tegenbewijs erkent de Koper een exemplaar van
huidige algemene verkoopsvoorwaarden ontvangen te hebben.
Dientengevolge houdt het plaatsen van een bestelling de volledige en onvoorwaardelijke instemming in
van de Koper met huidige algemene voorwaarden in, met uitsluiting van enig ander door de Koper
uitgebracht document. Bij gebreke aan formele en specifieke schriftelijke instemming van de Verkoper,
sluiten deze algemene verkoopsvoorwaarden alle algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de
Koper uit, ongeacht het ogenblik waarop zij ter kennis van de Verkoper zouden zijn gebracht. Geen
enkele afwijking aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zal worden aanvaard zonder schriftelijke
bevestiging door de Verkoper.
2. Offerte – Bestelling
Onze prijsoffertes zijn gedurende een periode van 60 kalenderdagen vanaf hun uitgave geldig en kunnen
vóór enige aanvaarding door de Koper op elk ogenblik door de Verkoper worden gewijzigd.
Elke bestelling zal door de Verkoper enkel worden aanvaard door middel van schriftelijke bevestiging
hiervan aan de Koper of effectieve levering van de producten.
3. Prijs en betaling
Behoudens andersluidende bepaling zijn onze prijzen in Euro’s, exclusief BTW. De verkoopprijs is de
prijs vermeld op onze tarieven in voege op de dag waarop de verkoop aangegaan wordt of de bestelling
geplaatst wordt.
Met het oog op de betaling van de verkochte goederen behoudt de Verkoper zich het recht om het stellen
van bijkomende zekerheden te eisen naar eigen keuze, zoals o.a. de uitreiking van een gecertificeerde
cheque of het stellen van een bankwaarborg.
Behoudens andersluidende bepaling zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde van de maand na datum
van uitgifte van de factuur, zonder korting en per bankoverschrijving op onze rekening.
Iedere klacht met betrekking tot de factuur moet aan de Verkoper ten laatste binnen de 8 kalenderdagen
vanaf haar ontvangst worden bekend gemaakt, zoniet zal zij niet in acht genomen worden.
Ingeval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op haar vervaldatum, zal de Koper aan de
Verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf de eerste dag na de
datum waarop de betaling verschuldigd is en tot algehele betaling, verwijlintresten verschuldigd zijn aan
de rentevoet vermeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.
Elke factuur die, zelfs gedeeltelijk, onbetaald is op haar vervaldatum zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van de
onbetaalde hoofdsom, intresten en kosten met een minimum van 125 EUR.
In geval van gerechtelijke invordering van enige factuur zal de Koper bovendien de redelijke
invorderingskosten zoals advocaat- en interne beheerkosten die het bedrag van deze forfaitaire
schadevergoeding zouden overschrijden, verschuldigd zijn.
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In geval van niet-naleving door de Koper van een enkele betalingstermijn ongeacht de reden hiervan,
behoudt de Verkoper zich het recht voor de uitvoering van de andere lopende bestellingen op te schorten
tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen en/of de contante betaling van elke toekomstige
factuur te eisen, ondanks elke contractuele voorwaarde die voorafgaandelijk onderhandeld zou zijn
geworden.
4. Levering
De door de Verkoper aangegeven leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de ontvangstdatum van de
bestelling. Ze worden louter ter inlichting gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding
geven tot verbreking van de verkoopsovereenkomst door de Koper of de betaling van enige
schadevergoeding vanwege de Verkoper.
De goederen worden aan de klanten geleverd in hun lokalen. Ze worden vervoerd op kosten en risico van
de Verkoper.
Het is aan de Koper om de goederen in ontvangst te nemen en onmiddellijk te controleren. Eventuele
klachten van de Koper in verband met de leveringen zijn enkel geldig wanneer zij schriftelijk gedaan
worden en gericht worden aan de afdeling ‘Orders’ van de Verkoper binnen de 3 werkdagen na hun
ontvangst door de Koper.
Elke terugzending van producten dient schriftelijk te worden aangevraagd (standaard formulier
beschikbaar op aanvraag) door de Koper en het voorwerp zijn van een voorafgaandelijke en geschreven
akkoord van de Verkoper. Behoudens door de Verkoper uitdrukkelijk aanvaarde uitzondering, vallen de
kosten en risico’s van de terugzending steeds ten laste van de Koper.
De producten van de Verkoper worden verkocht in functie van de beschikbaarheid en de toereikendheid
van zijn voorraden; de Verkoper beschikt over het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
Wanneer een dringende spoedlevering wordt gevraagd, zal een forfaitaire tegemoetkoming van 60 EUR
exclusief BTW per levering gefactureerd kunnen worden.
Op alle leveringen van minder dan 200 EUR BTW inbegrepen zullen administratiekosten van 20 EUR
exclusief BTW kunnen worden aangerekend.
5. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven exclusieve eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de
prijs, met inbegrip van de verwijlintresten en eventuele vergoedingen. Huidig beding verhindert niet de
overdracht aan de Koper van de diverse risico’s, waarin verlies-, diefstal- of beschadigingrisico van de
producten. De Koper is bewaarnemer van de verkochte producten onder eigendomsvoorbehoud en heeft
de verplichting ze op eigen kosten te verzekeren zolang hun prijs niet volledig aan de Verkoper betaald is
geweest.
Bij gebreke aan betaling van de prijs op de vervaldatum heeft de Verkoper het recht de goederen op
kosten van de Koper terug te nemen. Tot de volledige betaling van de producten mag de Koper ze zonder
voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de Verkoper noch wederverkopen, noch in pand geven.
De Koper verbindt zich ertoe de Verkoper te verwittigen van elk door een derde uitgevoerd beslag op de
producten van de Verkoper waarvan de prijs niet integraal betaald is geweest. De Koper verbindt zich er
eveneens toe de Verkoper onmiddellijk te verwittigen indien de geleverde en onbetaalde producten zich
in plaatsen bevinden die door de Koper in verhuring worden genomen.
6. Waarborg - Verantwoordelijkheid
De waarborg op de producten verkocht door de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de waarborg
toegestaan door de fabrikant van desbetreffende producten.

[2]

De verantwoordelijkheid van de Verkoper in het kader van deze waarborg beperkt zich, in alle gevallen
en ongeacht de oorzaak, tot het bedrag gewaarborgd door de fabrikant en/of de leverancier van de
producten aan de Verkoper. Deze laatste geeft geen waarborg voor verborgen gebreken waarvan de Koper
geen kennis heeft/heeft gehad.
In geen enkel geval zal de Verkoper gehouden zijn om de rechtstreekse of onrechtstreekse schade van de
Koper of van derden te vergoeden. Worden uitdrukkelijk genoemd alle schade inherent aan exploitatie-,
productie- of winstverlies, verlies van gegevens, winstderving, genotsderving van een recht of een goed,
dienstderving en meer in het algemeen alle verlies van economische, commerciële en/of financiële aard.
7. Opzegging
Ingeval van eenzijdige opzegging van enige verkoop of bestelling ten gevolge of door de schuld van de
Koper, zal deze laatste aan de Verkoper, ten titel van opzeggingsvergoeding, een bedrag gelijk aan 30 %
van de waarde exclusief BTW van de verkoopprijs verschuldigd zijn.
8. Overmacht
De Verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren van zijn verplichtingen in navolging
van huidige algemene voorwaarden en zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade inzoverre zijn
tekortkomingen en/of deze schade, van allerlei aard, toe te schrijven zouden kunnen zijn aan oorzaken
waarop de Verkoper geen of weinig invloed heeft.
Louter als voorbeeld omvatten deze oorzaken, o.a., een sociaal conflict of sociale beweging van welke
aard ook (zowel bij de Verkoper als bij een derde waarvan de uitvoering van de verkoop afhangt), een
brand, een ontploffing, een overstroming of andere natuurramp, een oproer of een (al dan niet officieel
verklaarde) oorlog, een tekort aan of een rantsoenering van arbeidskrachten, materialen, componenten,
transport, energie, een vertraging in de levering vanwege de leveranciers of onderaannemers, de
verplichting zich te voegen naar (al dan niet geldige) nieuwe wetten en/of reglementeringen, een
embargo, enz.
9. Onderaanneming en overdracht
De Verkoper zal het geheel of een gedeelte van de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de
aangegane verkoop of de geplaatste bestelling vrij aan een derde in onderaanneming kunnen geven of
overdragen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Koper.
10. Algemeenheden
De nietigheid of de niet-toepasbaarheid van een van de bedingen van huidige algemene voorwaarden kan
geen invloed hebben op de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere bedingen. Desgevallend
verbinden partijen zich ertoe het nietig of niet-toepasbaar beding te vervangen door een ander beding dat,
vanuit economisch standpunt, het dichtst aanleunt bij het nietig of niet toepasbaar beding.
Het feit dat de Verkoper op een bepaald ogenblik zich niet zou beroepen op huidige algemene
verkoopsvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand om zich er later op te beroepen.
Elke communicatie of kennisgeving tussen partijen kan geldig bij aangetekend schrijven, fax of
elektronische post met ontvangstbewijs geschieden.
11. Toepasselijk recht en bevoegdheid
Huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, zelfs in geval van oproeping in
vrijwaring.
Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering, de interpretatie van deze algemene
verkoopsvoorwaarden alsmede tot alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn en die niet in der
minne kan worden geregeld, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
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