
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
 

Bij iedere bestelling worden volgende voorwaarden geacht volkomen aanvaard te zijn en te 
primeren op de bestelling of aankoopvoorwaarden van de koper. 
 
1. De goederen worden aanvaard of geacht aanvaard te zijn op het bedrijf van de verkoper, zij 
reizen op kosten, rekening en risico van de koper. Overschrijding van de leveringstermijn vernietigt 
de koop niet en geeft geen recht op enige schadevergoeding. 
 
2. Alle aanpassings- en installatiewerken aan voertuigen, machines, roerende of onroerende 
uitrustingen van het bedrijf van de koper of van de door deze laatste voor bewerking, of 
aanpassing ter beschikking gestelde stukken worden geacht enkel en alleen te zijn uitgevoerd op 
uitdrukkelijk verzoek en volgens de instructies van deze laatste. De verkoper is niet aansprakelijk 
voor het nadien al dan niet fout of anders functioneren, of zelfs tenietgaan van deze voertuigen, 
machines, roerende of onroerende uitrustingen van het bedrijf van de koper of van de door deze 
laatste voor bewerking of aanpassing ter beschikking gestelde stukken. 
 
3. Al het door de verkoper geleverde materiaal is gedurende zes maand gewaarborgd tegen 
constructiefouten en gebreken. 
 
4. De waarborg wegens constructiefouten en gebreken, verborgen of niet, beperkt zich tot de 
vervanging van de geleverde en gefactureerde koopwaar, indien betaald. Geen andere 
schadevergoeding of terugbetaling van de kosten of interesten kunnen daarnaast gevorderd 
worden. Aldus wordt de verantwoordelijkheid van art. 1641 van het burgerlijk wetboek 
afgewezen. 
 
5. Alle protest dient ons uiterlijk binnen de acht dagen na de levering toe te komen, bij ter post 
aangetekende brief, op straffe van verval. 
 
6. De facturen zijn contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. 
 
7. In geval van niet betaling op de vervaldag behoudt de verkoper zich het recht voor alle 
leveringen te schorsen en de contracten te vernietigen. Desondanks blijft de koper de tegenwaarde 
van het saldo van de bestelling verschuldigd als forfaitaire onverminderbare schadevergoeding, 
onverminderd het hierna bepaalde onder art. 8. 
 
8. In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag verhoogd 
worden met een bedrag van 15% forfaitaire schadevergoeding ter dekking van de schade welke 
de niet betaling ervan voor de verkoper met zich meebrengt, meer een verwijlrente, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 1% per maand, en dit tot algehele betaling van het 
verschuldigd bedrag. 
 
9. Bij bestelling in opdracht van een derde met verzoek de facturatie van het geleverde te laten 
opmaken op naam van een derde, blijft de besteller hoofdelijk en solidair gehouden tot naleving 
van alle verbintenissen. 
 
10. De verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers of verkopers kunnen slechts 
gesteld worden indien zij door ons worden aanvaard. 
 
11. Alleen de rechtbank van koophandel van Dendermonde is bevoegd om kennis te nemen van 
alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst waarvan de bestelbon of factuur het bewijs is. 


