
VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1. Leveringstermijnen worden benaderend meegedeeld en gebeurlijke vertragingen, te wijten aan 

oorzaken buiten onze wil, kunnen geenszins tot aansprakelijkheid leiden. 
2. Daar onze producten uitsluitend op bestelling worden vervaardigd, behouden wij ons het recht om tot 

10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren. 
3. Klachten zijn slechts geldig indien zij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen ingediend zijn. 

In geval van door ons aanvaarde klacht, beperkt onze eventuele verantwoordelijkheid zich uitsluitend 
tot het gratis vervangen of crediteren van de goederen. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk 
aan de uitvoering van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. 

4. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente geven, berekende op basis 
van de door de Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste 
discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de factuur, vermeerderd met 2%. 

5. In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken te Gent of de rechtbanken van de woonplaats van 
de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd. 

6. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, 
zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de 
goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening 
schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. 

7. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur 
met 10% te verhogen, met minimum 12,39 EUR. 

8. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de 
andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

9. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal 
hiervoor volstaan. 

10. Eigendomsvoorbehoud : de goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de 
verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt 
werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s. 

11. Overmacht : elke contractpartij heeft het recht de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te 
schorten voor zover deze uitvoering wordt verhinderd  of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door 
één van de volgende omstandigheden : arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de 
macht van de contractpartijen zoals brand, oorlog, algemene mobilisatie, opstand, opvordering, 
beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van energie, alsmede gebreken of vertraging in de 
leveringen door toeleveranciers die het gevolg zijn van zulke omstandigheden. 
Een in dit artikel genoemde omstandigheid die zich vóór of na de totstandkoming van het contract 
voordoet, geeft slechts recht tot opschorting van het contract ten tijde van de totstandkoming van het 
contract niet voorzien konden worden. 
De contractpartij die zich beroept op overmacht dient de andere contractpartij onverwijld schriftelijk 
op de hoogte te brengen van het optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. 
Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen door de koper verhindert, zal hij de leverancier 
dienen te vergoeden voor de door hem gemaakte kosten voor het beschermen en veiligstellen van het 
product. 
Ongeacht de overige gevolgen die uit deze algemene voorwaarden zouden voortvloeien, heeft elke 
contractpartij het recht het contract door schriftelijke mededeling aan de andere contractpartij te 
verbreken indien de uitvoering van het contract langer dan zes maanden wordt opgeschort. 
 


