
VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1. Inleiding 
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van 
toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die 
de twee partijen zouden kunnen aanbrengen bij 
uitdrukkelijk, schriftelijk vastgesteld akkoord. 
 
2. Totstandkoming van de bestelbon 
Een wijziging in de voorstellen van de verkoper is maar 
geldig indien ze schriftelijk wordt bevestigd door de 
verkoper.  
 
3. Verpakkingen 
Behoudens andersluidende bepaling, moeten de prijzen 
worden begrepen voor niet-verpakte goederen. De 
verpakkingen zullen afzonderlijk worden gefactureerd. 
 
4. Risico-overdracht 
4.1. De goederen worden verkocht en definitief 
goedgekeurd in de werkplaats van de verkoper, zelfs 
indien ze franco moeten worden verzonden. 
4.2. Indien de verkoper tussenkomt om aan de koper 
de nodige vervoermiddelen ter hand te stellen of om 
de douaneformaliteiten te vervullen, dan loopt hij uit 
dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid op; alle 
hieruit voortvloeiende kosten zullen tegen kostprijs 
worden gefactureerd.  
 
De goederen worden vervoerd voor rekening en risico 
van de koper.  
 
5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 4, 
blijven de goederen eigendom van de verkoper tot 
volledige betaling van de prijs. 
5.2. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te 
verkopen noch af te staan aan derden zolang ze 
eigendom zijn van de verkoper.  
 
6. Leveringstermijnen 
6.1. Tenzij anders overeengekomen, lopen de 
leveringstermijnen vanaf de eerste van de volgende 
twee data: 

 de datum van totstandkoming van de bestelbon 
zoals bepaald in artikel 2  

 de datum van ontvangst door de verkoper van 
het voorschot, indien de bestelbon voorziet in een 
dergelijk voorschot vóór het begin van de fabricage. 

6.2. Tenzij anders bepaald in de bestelbon, worden 
de leveringstermijnen louter als aanwijzing gegeven en 
kan een eventuele vertraging geen aanleiding geven tot 
opzegging van de bestelling of tot welke 
schadeloosstelling ook. 
6.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst 
neemt op het ogenblik dat ze door de verkoper te 
zijner beschikking worden gesteld, is hij toch gehouden 
de normaal voorziene vervaldagen voor de betalingen 
verbonden aan de levering in acht nemen. 
6.4. De verkoper zorgt voor de opslag van het 
materieel op kosten en risico van de koper. Op verzoek 
van de koper, wordt het materieel door de verkoper, 
maar op kosten van de koper, verzekerd. 
 
7. Betaling 
7.1. De betalingen gebeuren in EURO of in de in de 
bestelbon bepaalde munteenheid, netto zonder korting 
op onze maatschappelijke zetel. 

7.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen 
betaalbaar bij ontvangst. De bepaling inzake de 
interestbetaling doet niets af aan de opeisbaarheid van 
de te betalen bedragen op hun vervaldag.  
7.3. Alle huidige of toekomstige belastingen van 
welke aard ook zijn ten laste van de koper.  
7.4. De goederen zullen beschouwd worden als 
aanvaard wanneer er binnen de acht dagen na de 
leverdatum geen enkele klacht werd ingediend. 
De facturen worden geacht te worden aanvaard 
wanneer er binnen de acht dagen na de factuurdatum 
geen enkel schriftelijk protest werd aangetekend. 
 
8. Ontbindende voorwaarde 
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt 
de overeenkomst ontbonden van rechtswege en door 
het loutere feit dat de verkoper zijn wil hiertoe te 
kennen geeft aan de koper bij aangetekende brief en 
dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 
De verkoper heeft het recht om de geleverde goederen 
terug te nemen zonder tussenkomst van de 
rechtbanken.  
  
9. Toepasselijk recht 
De bestelbon is onderworpen aan het Belgische recht, 
tenzij de partijen daar schriftelijk anders over 
beslissen. 
 
10.Geschillen 
In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de 
geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de 
onderhavige overeenkomst, dat niet minnelijk kan 
opgelost worden, zullen de partijen trachten dit geschil 
op te lossen door bemiddeling overeenkomstig het 
bemiddelingsreglement van het Brussels Business 
Mediation Center, afgekort BBMC, Louizalaan 500 te 
1050 Brussel. Indien de bemiddeling niet slaagt, zullen 
alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn om 
kennis te nemen van het geschil. 
 

 

 


