
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Hieronder volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op onze leveringen en/of diensten. De wederpartij wordt geacht de 

Algemene Verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, onverschillig of hij handelaar is of niet.  

Onderstaand vervangt, zonder verdere betwisting, steeds alle voorgaande algemene voorwaarden van onze onderneming.  

 

ALGEMEEN  
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen. Wanneer u een 

bestelling plaatst geeft u aan akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.  

 

ARTIKEL 1.  

Goederen, zelfs franco verzonden, reizen steeds op volledig risico van koper/geadresseerde. Terugzending van goederen dient 

vrachtvrij te geschieden.  

 

ARTIKEL 2.  
U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur te annuleren, zonder extra kosten. Indien u de bestelling niet binnen 24 uur 

heeft geannuleerd of bevestiging van annulering kunt overleggen dan heeft u een betalingsplicht.  

 

ARTIKEL 3.  
Leveringen dienen bij afname of aankomst onmiddellijk te worden gecontroleerd. Elke latere reclamatie is niet meer ontvankelijk. 

Opmerkingen omtrent verborgen gebreken dienen om geldig te zijn dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 5 werkdagen na 

factuurdatum per aangetekend schrijven. Iedere reclamatie verliest onmiddellijk zijn waarde indien blijkt dat de goederen na 

levering door de wederpartij werden gemanipuleerd.  

 

ARTIKEL 4.  
Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren of de leveringsdatum te verschuiven, o.m. brandramp, 

overstroming, ziekte, (niet limitatief) in het bedrijf zelf of in deze waar de werking van ons bedrijf afhangt. Eventueel afgesproken 

levertermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan koper.  

 

ARTIKEL 5.  

Onze facturen (contant betaalbaar) dienen bijgeschreven te zijn, zonder vermindering of korting, aan het adres van de verkoper op 

vermelde uiterste betalingsdatum tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Op iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven 

factuur zal onmiddelijk een interest van 12% verschuldigt zijn zonder aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling; inclusief een 

aanrekening van 40,00 euro administratieve kosten ten laste van de koper.  

 

ARTIKEL 6.  

Verkoper kan de uitvoering van een bestelling vooralsnog weigeren zo een vorige levering niet is betaald.  

In dit geval ook behoudt de verkoper zich het recht voor alle verdere leveringen te schorsen of eventueel betaling bij de aflevering 

te vorderen.  

 

ARTIKEL 7.  
Alle innings- en protestkosten, hetzij aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten, bank- en discontokosten, zijn ten 

laste van de koper.  

 

ARTIKEL 8.  

Gerechtelijke inning of betwisting zullen enkel tot de bevoegdheid van het vredegerecht te Deinze behoren. Alleen de Belgische 

wetten zijn toepasselijk. Het aanbieden van wissels vernietigt noch verandert deze bepaling.  

 

ARTIKEL 9.  
Geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs (uitz. op Art.1583 B.W.) en 

kunnen bij wanbetaling worden teruggevorderd.  

 

ARTIKEL 10.  
Verkoper heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing 

te verklaren. Deze wijzigingen treden dertig dagen na bekendmaking in werking.  

 

ARTIKEL 11.  

Andersluidende verkoopsvoorwaarden worden niet aanvaard.  

 


