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Algemene verkoopsvoorwaarden 
 

Artikel 1 
De verkoper is niet verbonden door de aankoopvoorwaarden die vermeld zijn op de brieven of andere  
documenten van zijn kopers.  Ondertekening en terugzending van bestelbrieven door de verkoper,  
geldt enkel als bericht van ontvangst van de brief voor de verkoper, en houdt geen aanvaarding in van  
de aankoopvoorwaarden van zijn kopers. 
Bij bestelling erkent elke koper kennis te hebben van de verkoopsvoorwaarden van de verkoper en  
erkent hij hiermee akkoord te gaan. 
Artikel 2 
Tenzij anders bedongen is onderhavige factuur, netto zonder korting, betaalbaar 30 dagen einde maand. 
Bij niet-betaling binnen deze termijn zijn alle incassokosten ten laste van de koper. 

Artikel 3 
Elk bedrag dat onbetaalbaar blijft op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning  
intrest op, berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% met een  
minimum intrestvoet van 12%.  
Elke factuur, of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag zonder dat daartoe een aannemelijke reden bestaat,  
wordt ten titel van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12%, met een minimum  
van 60 Euro, en een maximum van 1500 Euro. 
Artikel 4 
Klachten inzake kwaliteit of conformiteit van geleverde goederen dienen zo spoedig mogelijk aan de verkoper  
kenbaar gemaakt te worden en moeten zeker per aangetekende brief, verzonden ten laatste binnen 14 dagen  
na ontvangst der goederen, bevestigd worden door de koper.  Laattijdige meldingen zijn niet meer ontvankelijk. 
Wanneer de verkoper de gegrondheid van de klacht erkent verbindt hij zich er hoogstens toe,  naar eigen keuze  
hetzij tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen van de verkoper, van het gedeelte van de zending  
dat het voorwerp uitmaakt van de klacht hetzij tot het terugbetalen van het contractueel overeengekomen bedrag  
van de betwiste goederen.   
Wat ook de gevolgen mogen zijn van de foutieve levering, zij zal nooit recht geven op schadevergoeding. 
Artikel 5 
Door de ondertekening, door zijn aangestelde, van de verzendingsnota, betuigt de koper zijn akkoord  
met de conformiteit van alle zichtbare elementen van de levering.  Wat andere mogelijke gebreken betreft,  
moet de klacht schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verkoper worden meegedeeld, uiterlijk 14 dagen  
na ontvangst van de goederen.   
Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij.   
Terugzending mag slechts geschieden na goedkeuring van de verkoper. 
Artikel 6 
Een tolerantie van 10% is toegelaten op de bestelde kwarta. 
Artikel 7 
Wegens automatisering van het fabricatieprocédés van de verkoper is het technisch onvermijdelijk dat een aantal  
slechte exemplaren vervaardigd worden.   
Een tolerantie van minimum 1 % per zending wordt hiervoor toegelaten. 
Artikel 8 
In het kader van deze overeenkomst  dient als overmacht in hoofde van de verkoper te worden aanzien:  
machinebreuk, gebrek aan drijfkracht of energie, staking, lock-out, brand, overstroming en  
elke belemmerende oorzaak onafhankelijk van de wil van de verkoper. 
De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de  
overmacht en haar gevolgen. 
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Overmacht zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding van welke aard ook.  
In geval de overmacht slechts tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, wordt  
de overeenkomst geacht geschorst te zijn tot dat de toestand van de overmacht ophoudt.  
Indien de overmacht de uitvoering van de overeenkomst definitief onmogelijk maakt of meer dan  
drie maand schorst, zal de verkoper de overeenkomst van rechtswege als ontbonden kunnen  
beschouwen. 

Artikel 9 
De bestekken en prijsoffertes van de verkoper zijn geldig tot 30 dagen na het opstellen ervan. 

Artikel 10 
De verkoper is verplicht de leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.   
Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van  
de overeenkomst. 

Artikel 11 
Indien de uitvoering van een order plaats vindt door aflevering van gedeelten, zal iedere aflevering  
gezien worden als een afzonderlijke transactie, met alle rechtsgevolgen daaraan verbonden. 
Artikel 12 
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn  
ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding  
van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt,  
eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend  
uit deze herverkoop. 
Artikel 13 
De koper blijft alleen aansprakelijk en moet de verkoper vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid,  
verlies of uitgave in verband met alle beweerde overtredingen van octrooien, merken,  
tekeningen en modellen en andere intellectuele eigendomsrechten, ingevolge de bestelling en instructies  
van de koper. De verkoop houdt geen overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten die de  
verkoper-producent op de verkochte goederen bezit. 

Artikel 14 
De totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze overeenkomst is onderworpen  
aan het Belgisch recht met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties van 1 april 1980  
(het Weens Koopverdrag) inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.  
Artikel 15 
Door met de verkoper handel te drijven, verklaart de koper onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden  
te kennen en ze te aanvaarden. 

Artikel 16 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden bestaan in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.  
Bij geschil heeft de Nederlandse tekst voor alle interpretatiemoeilijkheden voorrang. 
 


