
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Artikel 1: Algemeen 
 
Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van 
toepassing op elke bestelling die bij onze vennootschap wordt 
geplaatst, behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die 
schriftelijk werden goedgekeurd door onze vennootschap, en 
met uitsluiting van de algemene verkoopsvoorwaarden van de 
klant. 
 
Deze onderhavige verkoopsvoorwaarden prevaleren ten allen 
tijden boven eventuele algemene voorwaarden van de klant. 
 
Ook indien in de voorwaarden van de klant een bepaling van 
gelijke strekking zou zijn opgenomen, hebben onze algemene 
voorwaarden ten allen tijde voorrang boven dergelijke 
eventuele voorwaarden van de klant. 
 
Alle bedingen worden alleszins uitgelegd ten voordele van onze 
vennootschap. 
 
Artikel 2: Prijzen 
 
In de door ons opgegeven prijzen zijn taks en BTW niet 
inbegrepen.  
 
De prijzen zijn berekend op basis van de economische 
omstandigheden op het ogenblik van de offerte en afhankelijk 
van de prijzen van de leverancier, de wisselkoersen en het 
percentage heffing voor invoer naar België. 
 
Daarbovenop behoudt de verkoper zich het recht voor een 
forfaitair bedrag aan de koper in rekening te brengen ter 
vergoeding van bijkomende kosten en uitgaven van het vervoer 
van de goederen over bepaalde aan een kilometerheffing 
onderworpen wegen van het Belgisch grondgebied, zulks 
ongeacht de afstand van het daadwerkelijk verricht vervoer. De 
verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te vervoeren 
via de door hem gekozen route. 
 
Artikel 3: Leveringstermijnen 
 
Leveringstermijnen worden slechts indicatief gegeven en 
binden onze vennootschap niet. 
 
Eventuele vertraging in de levering geeft de klant niet het recht 
schadevergoeding te eisen of de bestelling in rechte te 
ontbinden. 
 
Behoudens andersluidende bepalingen worden de 
leveringstermijnen gerekend in werkdagen en houden ze geen 
rekening met onverwacht oponthoud in geval van overmacht. 
Dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht: 
algemene of gedeeltelijke stakingen, lock-out, epidemieën, 
wegblokkades, gebrek aan vervoermiddelen, brand, 
overstroming, machinebreuk etc. en meer algemeen elke 
omstandigheid buiten onze wil om die tot gevolg heeft dat de 
fabrieken van onze leveranciers geheel of gedeeltelijk worden 
stilgelegd. 
 
Artikel 4: Overdracht van eigendom en risico. 
 
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot 
de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten 
en in voorkomend geval de schadevergoeding. 
 
De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde 
goederen of materiaal indien de betalingen aan de verkoper niet 
zijn voldaan. 
 
Meer bepaald zal de klant de eigendom ervan niet aan derden 
kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke 
zekerheid of voorrecht bezwaren. 
 
De klant zal de verkoper verwittigen indien goederen en 
materialen geplaatst worden in een ruimte die door de klant 
wordt gehuurd en zal desgevallend de identiteit en de 
woonplaats van de verhuurder bekend maken. 
 
Op straffe van schadevergoeding zal de klant de verkoper bij 
aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een 
derde uitgevoerd wordt. 
 
De klant verbindt zich ertoe de verkoper in de mogelijkheid te 
stellen, zonder voorafgaand bericht de goederen terug in bezit 

te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de 
goederen. 
 
De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per 
aangetekend schrijven aan de verkoper meegedeeld worden. 
 
De goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, 
ontvangen en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. 
 
Levering geschiedt op risico van de klant van het verlaten van 
onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van “franco” 
levering. 
 
Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid 
uitsluitend bij de klant. 
 
De klant verbindt zich ertoe de goederen te komen afhalen of te 
aanvaarden, uiterlijk binnen de 5 dagen vanaf het ogenblik dat 
hij op de hoogte werd gebracht dat de goederen ter zijne 
beschikking zijn, tenzij anders overeengekomen. 
 
Onverminderd de overige hem toegekende rechten, wordt de 
verkoper onherroepelijk door de klant gemachtigd om, indien 
deze zijn jegens de verkoper aangaande 
betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomt de door hem 
geleverde of bij hem afgehaalde goederen terug te nemen. 
 
Bij terugname van goederen door de verkoper zullen de 
teruggenomen goederen worden gecrediteerd op basis van de 
waarde die deze goederen bij terugname blijken te hebben. 
 
 Artikel 5: Klachten 
 
De verkochte artikelen worden nagezien en gecontroleerd voor 
ze verzonden worden naar de koper. 
 
Ze worden geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van de 
vestiging van de verkoper. Het is de plicht van de koper om 
onmiddellijk bij de levering(i) de goederen te keuren op 
zichtbare gebreken (ii) de geleverde hoeveelheid te controleren, 
iedere gebeurlijke niet- overeenstemming dient op het ogenblik 
van de levering gemeld te worden. Elke betwisting uitgaande 
van de koper betreffende kwaliteit of hoeveelheid zal op straffe 
van verval, slechts in aanmerking worden genomen indien zij 
per aangetekend schrijven en/of per mail en binnen de 48 uur 
na levering wordt gedaan. Alle fouten en gebreken moeten 
gestaafd worden aan de hand van duidelijke foto’s. Stalen en/of 
monsters van de geleverde goederen moeten ter beschikking 
blijven van de verkoper ter controle of de klachten al dan niet 
terecht werden geuit. Na schriftelijke erkenning door de 
verkoper kunnen deze goederen slechts worden vervangen of 
teruggenomen worden. Dit laatste sluit dan ook uitdrukkelijk uit 
om nog bijkomende vergoeding te vorderen. Automatische 
schadevergoedingen, compensaties, boeteclausules eenzijdig 
berekend door de klant zijn nooit van toepassing. Bij bewerking 
van de goederen door de koper, verliest hij elk recht op 
betwisting.  
 
De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid meer 
voor verborgen gebreken zes maanden na datum van levering.  
 
Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient 
ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven en/of per 
e-mail binnen één week na levering, met verwijzing naar het 
nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de 
verzendingsnota. Alle fouten en gebreken moeten gestaafd 
worden aan de hand van duidelijke foto’s. Stalen en/of 
monsters van de geleverde goederen moeten ter beschikking 
blijven van de verkoper ter controle of de klachten al dan niet 
terecht werden geuit. Na schriftelijke erkenning door de 
verkoper kunnen deze goederen slechts worden vervangen of 
teruggenomen worden. Na verloop van deze termijn zullen de 
goederen onherroepelijk als aanvaard worden aanzien. 
 
Indien de klant van de verkoper, deze goederen heeft verkocht, 
dient de eindklant en/of de derde, klachten met betrekking tot 
deze geleverde goederen, binnen één week na levering per 
aangetekend schrijven en/of per mail te melden aan de klant, 
die op zijn beurt binnen de week na ontvangst van deze klacht 
de verkoper op de hoogte moet brengen, met verwijzing naar 
het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de 
verzendingsnota. Alle fouten en gebreken moeten gestaafd 
worden aan de hand van duidelijke foto’s. Stalen en/of 
monsters van de geleverde goederen moeten ter beschikking 
blijven van de verkoper ten controle of de klachten al dan niet 



terecht werden geuit. Na schriftelijke erkenning door de 
verkoper kunnen deze goederen slechts worden vervangen of 
teruggenomen worden. Na verloop van bovenvermelde termijn 
zullen de goederen als onherroepelijk aanvaard worden 
aanzien. 
 
Terugzending van de goederen zonder schriftelijk voorafgaand 
akkoord vanwege de verkoper zal geen enkel rechtsgevolg met 
zich meebrengen. Dergelijke goederen zullen op de  kosten van 
de koper door de verkoper worden geweigerd, onverminderd 
het recht van de verkoper om betaling te vorderen. 
 
De levering kan enkel geweigerd worden indien het product 
zwaar beschadigd is of indien het product niet besteld werd. 
 
Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons 
meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 
dagen na ontvangst. Bij gebreke hieraan, zullen zij beschouwd 
worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. 
 
Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling 
rechtvaardigen. 
 
Artikel 6: Betalingsvoorwaarden 
 
Elke door de klant gedane bestelling die door de verkoper werd 
bevestigd is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet 
een voorschot werd betaald. 
 
Het voorschot door de klant gestort komt in mindering op de 
bestelprijs. 
 
Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen zijn 
onze facturen contant betaalbaar te Antwerpen. 
 
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op 
jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding 
gelijk aan 15% van het factuurbedrag zonder dat deze 
vergoeding minder dan 125,00 EUR kan bedragen. 
 
Elke betaling wordt door de verkoper aangerekend op de 
oudste openstaande factuur. 
 
De niet betaling op vervaldag van één enkele factuur, het 
protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), 
iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, 
iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder 
ander feit waaruit het betalingsvermogen van de klant blijkt, 
maakt het onverschuldigd saldo van alle andere, zelfs de niet 
vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
onmiddellijk opeisbaar. 
 
Bovendien behoudt de verkoper zich in deze gevallen het recht 
voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te 
schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel 
uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, 
behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de 
betaling. 
 
In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door 
de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 
30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan 
gevraagd worden indien de schade groter is dan 30%. 
 
Artikel 7: Uitdrukkelijk ontbindend beding 
 
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van 
huidig artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaken. 
Onverminderd van recht op schadevergoeding, behoudt de 
verkoper zich het recht voor dit contract ten allen tijde te 
ontbinden of te verbreken zonder aanmaning, nog vergoeding, 
bij de niet betaling op de vervaldag één enkele factuur, protest 
van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere 
aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere 
aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander 
feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt. 
 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 
 
De geleverde producten blijven integraal en exclusief eigendom 
van onze vennootschap tot de volledige betaling van alle 
facturen die ermee verband houden, zelfs indien ze geleverd 
werden aan de klant. Het risico op de goederen wordt aan de 
koper overgedragen vanaf de totstandkoming van de 

overeenkomsten. De gedane voorschotten zullen behouden 
blijven ter dekking van bepaalde verliezen.  
 
Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper doorstaat de 
samenloop zoals bepaald in het volgend artikel. Bij insolventie 
van één van de partijen of eender welke andere situatie van 
samenloop worden de wederzijdse schulden en 
schuldvorderingen van partijen gecompenseerd tot het netto 
resultaat van deze schuldvergelijking en/of- verrekening, dat 
door de ene of de andere verschuldigd zal zijn. De compensatie 
zal gebaseerd zijn op enerzijds de facturatie zelf en anderzijds 
de correspondentie en details die per brief, fax of e-mail tussen 
de respectievelijke administraties van partijen worden 
uitgewisseld, waarbij zij er zich toe verbinden de compensaties 
in hun boekhouding nauwgezet bij te houden en hun 
overboekingsopdrachten in een up-to-date systeem in te 
voeren en bij te werken. De verkoper en de koper komen 
overeen dat ingevolge de compensatie, ongeacht of het netto 
saldo betaald is of niet, de gecompenseerde verbintenissen 
voor het overige uitdoven en tenietgaan. De partij die 
gerechtigd is op het netto saldo beschikt aldus nog alleen over 
de vordering voor dit netto saldo. 
 
Zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, heeft 
de verkoper het recht, wanneer het krediet van de koper 
verzwakt, de door de verkoper nodig geachte waarborgen tot 
een goede uitvoering van de genomen verbintenissen van de 
koper te eisen. De weigering hiermee in te stemmen door de 
koper geeft de verkoper het recht de overeenkomst in het 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op 
schadevergoeding voor de koper. Hetzelfde geldt in geval van 
wanbetaling, zelfs gedeeltelijk door de koper binnen de 
vastgestelde termijn. 
 
Artikel 9:  De schade 
 
De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot 
de aangetoonde directe schade van de koper en beloopt 
maximaal het bedrag van de waarde exclusief btw van de 
betwiste goederen. De verkoper kan geenszins aansprakelijk 
worden gehouden voor indirecte schade, gederfde winst en 
gevolgschade 
 
De verkoper is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van 
beschadigingen tijdens het transport van goederen, foutieve of 
nalatige behandeling door vertegenwoordigers van de koper en 
derden, schade veroorzaakt door vertraging door derden.  
 
De vorderingen tegen de verkoper verjaren alleszins na het 
verstrijken van een jaar na de levering. 
 
 
Artikel 10:  De exclusieve bevoegdheid 
 
Alle geschillen met betrekking tot het huidig contract, vallen 
uitsluitend onder de bevoegdheid van het gerechtelijk 
arrondissement te Antwerpen. Deze rechtbanken worden 
uitdrukkelijk door de partijen als de enige bevoegde jurisdicties 
bekend en aanvaard. Op ieder geschil tussen de klant en de 
verkoper is het Belgisch recht van toepassing. 
 


