ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (versie 12/1/21)
1.De klant wordt geacht kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden door
het enkele feit van de overmaking van de bestelling.
2. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan ons overgemaakte
bestellingen. Afwijkingen op de algemene verkoopsvoorwaarden zijn ons enkel tegenstelbaar als de
afwijkingen door ons zelf schriftelijk worden bevestigd.
3. Onze offertes dienen slechts ten titel van inlichting. Elke geplaatste bestelling bindt de koper doch
verbindt ons slechts na onze schriftelijke bevestiging. Eventuele fouten of onjuistheden in onze
orderbevestigingen dienen op straffe van verval, schriftelijk te worden medegedeeld uiterlijk binnen
een termijn van 3 dagen na datum van de orderbevestiging.
4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de verkoopprijs, zelfs al
werden de goederen reeds bewerkt. De last van de risico’s gaat over van de verkoper naar de koper
vanaf het moment van de levering. De koper draagt dus de volledige aansprakelijkheid voor verlies ,
vernietiging, beschadiging of verdwijning van de goederen, zelfs in geval van overmacht. Het trekken
en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing
in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
5. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper. Onze leveringen gebeuren
steeds af fabriek of depot. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de
koper.
6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen
steeds benaderend doch niet bindend.
Zelfs in dit laatste geval kan behoudens grove fout in hoofde van de leidende organen van onze
vennootschap, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien
deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze
vergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden.
Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen
werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden zoals oorlog, onlusten, brand of andere
vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel
of werknemers schaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of
mislukking van de productie, tekortkoming door onze onder-leveranciers, enz... - deze opsomming
zijnde niet beperkend - steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde
omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te
leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het ander geval de
koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.
7. Onze verkopen geschieden altijd op basis van het oorspronkelijke gewicht, aangegeven op de
verpakking en/of onze leveringsdocumenten. Klachten wegens schade of gewichtsverschillen dienen
schriftelijk en onmiddellijk bij de levering van de goederen te geschieden. Bij gebreke hiervan worden
de goederen als definitief aanvaard beschouwd. De koper moet de verkoper de gelegenheid geven
om ter plaatse de schade of het gewichtsverschil te controleren. Bij ongelijk van de koper zal deze de
verplaatsingskosten en alle andere kosten gemaakt door de verkoper om de controle uit te kunnen
voeren, moeten vergoeden. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen
zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de

gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook,
te kunnen gehouden zijn.
8. Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan - zelfs
indien dit tijdstip situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijnen, doch
zonder dat dit het gevolg weze van een grove fout in hoofde van de leidende organen van onze
vennootschap - onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen,
verhogingen van de lonen of van de prijs van de grondstoffen of ingevolge welk danige maatregelen
van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te
berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer
dan 10%.
Is dit wel het geval zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch
zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken.
9. In geval van weigering van de goederen door de koper kan deze laatste verplicht worden tot het
betalen van alle kosten.
10. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Aartselaar en dit uiterlijk binnen een termijn van 15
dagen na factuurdatum.
11. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest
verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur, van 3% boven de EURIBOR. Deze verwijlintrest is
verschuldigd door het feit van het vervallen van de factuur.
Bovendien zal in dat geval het verschuldigde bedrag bijkomend forfaitair verhoogd worden met 10%,
met een minimum van 100 EURO, onafgezien van alle mogelijke andere innings- en gerechtskosten.
12. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de
andere facturen, zelfs niet vervallen, van rechtswege, zonder vereiste van ingebrekestelling
onmiddellijk opeisbaar.
13. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de
rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. De verkoper kan echter tevens het geschil laten
beslechten voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur.
14. In geval van niet-nakoming der verplichtingen door de koper, wordt de verkoop van rechtswege
en zonder ingebrekestelling geannuleerd. Een aangetekend schrijven in die zin volstaat.

