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A LEVERINGSOMVANG 

1) Voor de omvang van de levering is de prijsopgave van de leverancier maatgevend. Leveringen en werken niet uitdrukkelijk beschreven in onze opgave en door de 
koper gewenst dienen door hem schriftelijk te worden aangevraagd en door de leverancier schriftelijk te worden bevestigd. 
2) De door de leverancier aan de koper overhandigde documenten, foto’s, opgaven, tekeningen blijven eigendom van de leverancier en mogen niet zonder zijn toestemming 
aan derden worden doorgegeven of medegedeeld.  
3) De opgegeven gewichten, maten, vermogens en capaciteiten zijn alleen benaderende waarden. De werkelijke gegevens kunnen verschillen met deze van de opgave. 
4) Montage- en inbedrijfsnemingsvoorwaarden, indien niet uitdrukkelijk vermeld in de opgave, worden steeds afzonderlijk opgesteld door de leverancier en koper. 
5) Verkoopsvoorwaarden, andere dan deze of vermeld in onze opgave, worden niet aanvaard. Door het ondertekenen van de orderbevestiging aanvaardt de koper de 
hem gestelde voorwaarden. 
 
B PRIJS EN BETALING 
1) Zonder uitdrukkelijke vermelding in de opgave zijn de prijzen steeds af fabriek, laden van de goederen zijn in onze prijzen begrepen. De reis, het losse en het ter plaatse 
brengen, indien niet vermeld, zijn niet in de prijzen begrepen en gebeuren op risico van de koper. 
2) Betalingsvoorwaarden zijn in onze opgave vermeld. De betalingen worden gedaan in contanten of zichtwaarden van Belgische banken zonder aftrek van kosten of 
disconto. 
3) Indien na afwerking van de goederen, de levering, montage of de plaatsing door omstandigheden buiten onze wil worden vertraagd of onmogelijk worden, moeten de 
betalingen in elk geval worden gedaan op het overeengekomen tijdstip en dit alsof de goederen werden geleverd of geplaatst binnen de voorziene termijn. Hetzelfde geldt 
indien onderdelen zouden ontbreken of werken niet zouden zijn uitgevoerd die niet van wezenlijk belang zijn en het gebruik van de goederen niet beletten. 
4) De gefactureerde bedragen zijn opeisbaar en betaalbaar te Lochristi 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag welke 
ook de reden is, is er door de klant van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd die berekend wordt op basis van het discontopercentage van de Nationale Bank van 
België dat van kracht is op de vervaldatum, vermeerderd met 3 % zonder dat die interest lager kan zijn dan 12 % per jaar. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen 
op de vervaldag welke ook de reden is, is er door de klant van rechtswege een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15 % op de niet-betaalde bedragen, op de 
vervaldag bestaande, verschuldigd met een minimum van € 24,79 boven alle interesten en welkdanige onkosten. De inningskosten vallen ten laste van de koper-klant. 
5) Wanneer de levering is geschied voordat de goederen zijn betaald, blijven deze onze eigendom tot volledige betaling. De koper is verplicht de nodige maatregelen te 
nemen ter goede bescherming van onze goederen en eigendom. 
6) Alle registratiekosten of zegelrechten en BTW zijn ten laste van de koper. Hetzelfde geld voor alle nieuwe belastingen van welke aard ook. 
 
C KLACHTEN 
Alle klachten met betrekking tot de verkochte goederen en wegens een andere reden dan de verborgen gebreken, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de 
8 dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering als definitief aanvaard gezien. Alle klachten met betrekking tot de inhoud 
van onze facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden 
alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedragen als definitief aanvaard aangezien. 
 
D SCHORSING EN ANNULERING VAN HET CONTRACT (uitdrukkelijk beding van ontbinding) 
Indien de koper dit contract of een ander contract met de verkoper geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling de 
uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten. Bovendien kan de verkoper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de koper zijn verplichtingen niet 
tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, te allen tijde : 
- met kennisgeving bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst 
- zonder ingebrekestelling, dit contract van rechtswege of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uren na ontvangst 
van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking van de verkoper stellen. 
 
E LEVERINGSTERMIJN 

1) De leveringstermijn vangt aan vanaf de datum van het ondertekenen van de orderbevestiging, doch niet eerder dan na het ontvangen van de overeengekomen 
voorschotten. 
2) Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor vertraging van de levering : 
a) Wanneer de betalingsvoorwaarden niet strikt nageleefd worden 
In geval van heirkracht zoals oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, verbod van regeringswege van invoer, uitvoer of doorvoer, voor ons of voor onze leveranciers of te b) 
late levering van onze leveranciers, zonder dat deze opsomming limitatief is. 
c) Wanneer op de vastgestelde leveringsdatum de lokalen voor de ontvangst bestemd, niet gereed zijn of wanneer de werken door de koper uit te voeren, vertraging 
hebben ondervonden en dit alles van dien aard is dat de montage, de levering of de inbedrijfstelling niet kan worden aangevat of uitgevoerd. 
3) Wanneer bij bestelling een strafclausule wordt voorzien voor laattijdig leveren, dan zal deze, behoudens anders overeengekomen, hoogstens 0,5 % per volledige week 
bedragen met een maximum van 2 % op het totale bedrag zo de levering niet nuttig op het overeengekomen tijdstip kan worden gebruikt. Andere strafclausules, niet door 
ons gekend of ondertekend, worden afgewezen. 
 
F OVERDRACHT VAN RISICO EN ONTVANGST 

1) Het risico wordt aan de koper overgedragen ten laatste op het ogenblik van de verzending van de goederen die het voorwerp van de bestelling uitmaken. Dit geldt ook 
voor gedeeltelijke leveringen en wanneer wij ons met andere verrichtingen belasten zoals bijvoorbeeld de verzending per vrachtwagen en de montage. 
2) Wanneer de verzending uitgesteld wordt ingevolge omstandigheden aan de koper wijten, wordt het risico aan deze laatste overgedragen op de dag dat de levering voor 
verzending ter beschikking wordt gesteld. 
3) De geleverde goederen, zelfs wanneer ze secondaire gebreken vertonen, moeten door de koper aanvaardt worden onder voorbehoud van de onder de paragraaf 
“waarborg” vermelde rechten; 
 
G WAARBORG 
1) Het nazicht van de goederen voor de verzending gebeurt op onze kosten overeenkomstig onze keuringsvoorschriften. 
2) De goede mechanisme en elektrische werking van de levering wordt door ons voor 6 maand gegarandeerd vanaf de datum van inbedrijfsname. Deze periode wordt tot 
3 maand herleid bij gebruik in een meerploegenstelsel. 
3) Er wordt geen waarborg toegekend voor schade die het gevolg is van : 
- onoordeelkundig gebruik door de koper 
- het in gebruik nemen door de koper of derden zonder onze goedkeuring op onze aanwezigheid 
- natuurlijke slijtage 
- het overbelasten van de goederen en installaties 
- het aanwenden van grondstoffen, chemicaliën, wisselstukken, ea die niet aangepast zijn voor het gebruik van of in deze installaties 
- gebrek aan of gebrekkig onderhoud 
4) Onze verplichtingen beperken zicht tot het herstellen of vervangen van onderdelen die door ons defect worden erkend als gevolg van een fout in de gebruikte materialen, 
een montagefout, ontwerpfouten of constructiefouten. Gedurende de waarborgperiode verbinden wij er ons toe de fout zo snel mogelijk te herstellen ofwel door eigen 
krachten of door derden. 
5) Deze waarborg vervalt automatisch indien de koper wijzigingen of reparaties gedurende die waarborgperiode zelf uitvoert of door derden laat uitvoeren zonder onze 
schriftelijke toestemming. 
6) Deze waarborg geldt voor het herstel of het geplaatste wisselstuk, zonder echter de waarborgduur van het geheel te verlengen. De waarborgperiode van het geheel 
wordt wel verlengd met de tijd van het herstel als de installatie gedurende die tijd niet in gebruik kan worden genomen. 
 
H BEVOEGDHEID 
Alle geschillen vallen onder exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent. 
 
I GELDIGHEID 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor al onze verkopen en tevens voor alle punten die niet op enige ander wijze schriftelijk en krachtens 
wederzijdse overeenkomst werden geregeld. Bijzondere voorwaarden van de koper, in strijd met onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze 
vooraf door ons schriftelijk werden aanvaard. 


