
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

Artikel 1 

Behoudens aansluitend schriftelijk akkoord, worden al onze overeenkomsten gesloten onder de algemene 

verkoopvoorwaarden hierna bepaald. Door een bestelling te plaatsen of een levering in ontvangst te nemen, 

verklaren onze klanten deze voorwaarden goed te kennen en onherroepelijk te aanvaarden. Zij maken 

bijgevolg integrerend deel uit van onze contracten. Onze klanten kunnen ons in geen geval hun eigen algemene 

koop- en/of verkoopsvoorwaarden tegenwerpen. 

Artikel 2 

Offertes en prijslijsten verbinden ons slechts gedurende 30 dagen na ontvangst. 

Artikel 3 

De factuur dient betaald te worden ten laatste 8 dagen na factuurdatum. Bij betalingen na deze termijn 

worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling jaarlijkse interesten van 10% aangerekend. De interest 

begint te lopen vanaf 8 dagen na factuurdatum.  

Artikel 4 

Bij niet-betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum wordt er een forfaitaire vergoeding van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling van 15% op het factuurbedrag aangerekend als schadebeding. 

Artikel 5 

Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen de 8 dagen 

na levering of uitvoering. 

Artikel 6 

Eventueel door ons gestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis. Een vertraging 

in de levering of uitvoering der werken kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke 

schadevergoeding, de opzegging van de overeenkomst door de klant of de weigering tot volledig betaling van 

de overeengekomen prijs rechtvaardigen.  

Artikel 7 

De geleverde goederen en werken blijven en zijn eigendom van de verkoper, zolang de verschuldigde bedragen 

niet volledig zijn voldaan. Bij gebrek aan volledige betaling van de geleverde goederen of werken, verbindt de 

koper zich tot de volledige teruggave ervan en zal hij de kosten om de goederen desgevallend terug in staat te 

stellen dragen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding. 

Artikel 8 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waarin onze bedrijfszetel 

ressorteert bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 


