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1.Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
behoudens wijzigingen, welke beide partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 
2.Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1.De overeenkomst wordt geacht tot stand te 
zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een 
opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht 
de opdracht aan te nemen binnen de eventueel 
door de koper gestelde termijn. 
2.2.Indien de verkoper bij het doen van een 
aanbod een termijn heeft gesteld voor het 
aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht 
tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper 
vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk 
bericht heeft het aanbod aan te nemen, met 
dien verstande evenwel, dat er geen 
overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit 
bericht niet binnen een week na verloop van 
deze termijn is binnengekomen. 
2.3.De wijzigingen aan het aanbod van de 
verkoper aangebracht zijn slechts geldig indien 
zij schriftelijk zijn bevestigd. Alle bestellingen 
langs een tussenpersoon moeten door de 
verkoper rechtstreeks aan de koper worden 
bevestigd. 
3.Tekeningen en beschrijvingen 
3.1.De gewichten, afmetingen, capaciteiten en 
overige gegevens, opgenomen in catalogi, 
prospectussen, circulaires, advertenties, 
afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter 
van een benaderende aanduiding. Deze 
gegevens verbinden slechts, voor zover de 
overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. 
3.2.De vóór of na de totstandkoming der 
overeenkomst aan de koper ter hand gestelde 
tekeningen en technische beschrijvingen, op 
grond waarvan de gehele of gedeeltelijke 
fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend 
eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder 
toestemming van de verkoper niet door de koper 
worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, 
doorgegeven aan of ter kennis gebracht van 
derden.  
4.Overgang van risico 
4.1.De goederen worden in de fabriek van de 
verkoper verkocht en definitief in ontvangst 
genomen, zelfs indien zij franco moeten worden 
verzonden. 
4.2.Indien de verkoper is opgetreden om aan de 
koper wagons of eender ander vervoermiddel te 
bezorgen of om de douaneformaliteiten te 
vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet 
aansprakelijk kunnen worden gesteld; alle kosten 
die eruit voortvloeien zullen aan kostprijs 
worden aangerekend. 
4.3.De goederen reizen op kosten en risico van 
de koper, zelfs indien de verkoper het vervoer op 
vraag van de koper verzorgt. 
5.Eigendomsvoorbehoud 
5.1.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van artikel 4, blijven de goederen eigendom van 
de verkoper tot op het ogenblik van de volledige 
betaling van hun prijs. 
5.2.De koper verbindt er zich toe de goederen 
niet te verkopen of aan derden af te staan zolang 
zij eigendom van de verkoper blijven. 
In geval van niet-naleving van dit verbod zal een 
forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de 
verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als  

 
supplement op de verkoopprijs en eventuele 
vertragingsvergoedingen). 
6.Leveringstermijnen 
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de 
overeenkomst genoemde leveringstermijnen 
slechts een schatting: een eventuele vertraging 
kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de 
overeenkomst of tot enige schadevergoeding. 
7.Betaling 
7.1.Alle betalingen geschieden in EURO; zij zijn 
netto berekend en discontovrij. 
7.2.Behoudens andersluidende overeenkomst 
zijn de facturen contant betaalbaar.  
Wanneer de koper niet betaalt binnen de 
overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke 
hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, 
heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 
recht op de betaling van een interest van 12% op 
jaarbasis. 
De verkoper heeft bovendien, onverminderd zijn 
recht op vergoeding van de gerechtskosten 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek, recht op een forfaitaire 
schadevergoeding  van 10% op het 
factuurbedrag, met een minimum van 125€ voor 
alle relevante invorderingskosten ontstaan door 
de betalingsachterstand. 
Het feit dat er interesten bedongen worden, 
verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op 
hun vervaldag. 
7.3.Alle huidige en toekomstige belastingen, en 
bijkomende heffingen en kosten, van welke aard 
ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van 
de koper. 
8.Ontbindend beding 
Zo een factuur niet wordt betaald op haar 
vervaldag, zal de overeenkomst van rechtswege 
ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn 
wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. 
De verkoper heeft in dit geval het recht de 
geleverde goederen terug te nemen zonder 
tussenkomst van de rechtbanken. 
Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % 
van de prijs, met een minimum van 125 EURO 
verschuldigd zijn. 
9. Waarborg/Garantie 
9.1. Bij levering dient de koper de goederen te 
controleren of op eigen kosten doen 
controleren. Enige zichtbare gebreken dienen op 
straffe van verval per aangetekend schrijven 
gemeld te worden uiterlijk 8 dagen na levering. 
9.2.Indien de koper in België gevestigd is, 
verbindt de verkoper zich ertoe gedurende een 
periode van 12 maanden volgend op de levering 
eventuele verborgen gebreken in het geleverde 
goed kosteloos te vervangen of te herstellen 
naar keuze van de verkoper, met inbegrip van de 
werkuren, installatie en verplaatsingskosten. 
Indien de koper buiten België is gevestigd, 
verbindt de verkoper zich ertoe gedurende een 
periode van 12 maanden volgend op de levering 
om bij een verborgen gebrek de nodige 
vervangingsonderdelen te leveren aan de 
grossier of diens eindgebruiker. De verkoper 
wordt eigenaar van de vervangen onderdelen, 
die door de koper op eigen kosten worden 
teruggestuurd. 
 

 
Aansprakelijkheid voor elke andere uit het 
gebrek voortvloeiende schade, met inbegrip van 
productieverlies, gederfde winst of andere 
gevolgschade is uitgesloten.  
9.3. Deze garantie geldt niet indien het gebrek te 
wijten is aan: 
- overmacht; 
- niet naleving van de voorschriften van de 
verkoper/handleiding/ gebruiks-aanwijzing, 
- gebruik of onderhoud door onbevoegden; 
- foutief gebruik, foutieve installatie of reparatie, 
schade toegebracht door   
  de koper of derden,  
- ontbreken van, laattijdig of gebrekkig 
onderhoud; 
- normale slijtage. 
De koper staat in voor het bewijs van correct 
gebruik en onderhoud.  
9.4. De waarborg vervalt eveneens indien de 
koper zelf herstellingen/afstellingen uitvoert aan 
de machine zonder hiervan de verkoper in te 
lichten en diens instemming te hebben 
bekomen. Geen enkele kost van door derden aan 
de machine uitgevoerde werkzaamheden zal op 
de verkoper verhaald kunnen worden tenzij deze 
hiertoe schriftelijke toelating heeft gegeven. 
9.5. De verkoper zal buiten hetgeen bepaald is in 
punt 9.1. en 9.2. tot geen enkele andere garantie 
noch schadevergoeding gehouden zijn. Enige 
aansprakelijkheid voor schade ingevolge het 
gebruik van het goed door de koper, diens 
klanten of gebruikers, is uitgesloten. In elk geval 
is de totale aansprakelijkheid van de verkoper 
beperkt tot de prijs van de goederen die het 
voorwerp van het schadegeval uitmaken. 
10. Intellectuele eigendomsrechten 
Alle intellectuele eigendomsrechten vervat in 
 de goederen, alsook in het daarmee 
 gepaard gaand materiaal, afbeeldingen, 
 logo’s, tekeningen, technische 
 beschrijvingen, teksten, documentatie, 
 know-how, en alle aanpassingen en 
 eventuele wijzigingen daaraan, behoren 
 uitsluitend toe aan de verkoper, 
 respectievelijk haar toeleveranciers. De 
 koper geeft de verkoper onverwijld kennis 
 van enige inbreuk of vordering door een 
 derde met betrekking tot deze intellectuele 
eigendomsrechten en verleent bijstand ter 
 vrijwaring van deze rechten. 
11.Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbanken 
De overeenkomst wordt door het Belgisch recht 
beheerst.In geval van betwisting zijn alleen de 
rechtbank 


