
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Onze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en 
primeren te allen tijde op de aankoopvoorwaarden van onze klant.

2. Gewichten, afmetingen, capaciteiten, vermogens en alle gegevens 
opgenomen in catalogi, prospectussen, prijslijsten, afbeeldingen, 
folders of op de website zijn niet bindend.  Enkel de gegevens die 
op de offerte zelf zijn vermeld binden ons.

3. De offertes gelden slechts tot 30 dagen na hun dagtekening. Wij-
zigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien 
zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

4. Onze offertes worden geacht te zijn aanvaard en de overeenkomst 
wordt geacht te zijn gesloten onder onderhavige verkoopsvoor-
waarden als er een aankoopbevestiging via mail wordt gestuurd 
door de koper/opdrachtgever en/of de goederen zijn aanvaard bij 
levering. De overeenkomst en de voorwaarden worden bewezen 
door hun uitvoering.

5. Indien een verkoop wordt gesloten onder opschortende voor-
waarde van het bekomen van een lening heeft de koper de plicht 
minstens drie banken te raadplegen en desgevallend hun gemoti-
veerde weigering voor te leggen aan de verkoper om de opschor-
tende voorwaarde als niet vervuld te zien.

6. Behoudens andere overeenkomst bevatten onze prijzen enkel de 
verkoopprijs van de goederen. Kosten zoals port, verzending, ver-
pakking, transport, uitladen, montage, opstarten, belastingen enz. 
zullen apart worden aangerekend in regie rekening houdend met 
de materiaalkost en de arbeidskost.

7. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze 
zetel behoudens andersluidende vervaldag op de factuur. 

8. Wij behouden ons het recht voor om voorschotfacturen voor de uit 
te voeren werken of leveringen te maken en tussentijds te facture-
ren naarmate de werken of de leveringen vorderen. 

9. Bij niet betaling van onze facturen op hun vervaldag wordt van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente 
aan 8,5 % per jaar aangerekend a rato van het aantal dagen beta-
lingsachterstand en dit vanaf de vervaldag en wordt elk verschul-
digd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ver-
meerderd met 10 % met een minimum van 125 Euro ten titel van 
conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding. 

10. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactu-
reerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. 

11. Wanneer de medecontractant de door hem aangegane verplich-
tingen niet nakomt ( desgevallend ook deze m.b.t. andere leve-
ringen), zijn wij gerechtigd al onze prestaties van rechtswege en 
onmiddellijk op te schorten. 

 Wij zijn gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast stel-
len acht dagen na de ingebrekestelling die zonder resultaat bleef. 
Deze ontbinding zal aanleiding geven tot de teruggave van de ge-
leverde goederen verhoogd met schadevergoeding voor alle gele-
den schade of naar keuze van de verkoper tot een globale scha-
devergoeding ter vergoeding van de ontbonden overeenkomst en 
alle geleden schade. 

12. Wanneer de koper de bestelling annuleert of niet ophaalt binnen 
de 15 dagen nadat deze ter beschikking is of weigert te aanvaar-
den bij levering wordt de overeenkomst van rechtswege ontbon-
den en is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd 
van 40% op de waarde van de bestelling. De verkoper behoudt 
zich het recht voor om eventuele hogere schade te bewijzen.

13. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering 
opgegeven. Het louter verstrijken van de opgegeven termijnen kan 
nooit van rechtswege aanleiding geven tot ontbinding van de over-
eenkomst of schadevergoeding. Termijnen worden altijd in werk-
dagen gerekend.

14. Alle zichtbare gebreken met betrekking tot de leveringen en/of de uit-
voering worden geacht te zijn aanvaard onmiddellijk na de levering/
uitvoering. Elke klacht betreffende levering of de uitvoering moet 
binnen dezelfde termijn bij aangetekend schrijven worden gedaan. 
Facturen moeten binnen de acht dagen worden geprotesteerd.

15. Eigendomsvoorbehoud. Alle door ons geleverde machines, mate-
rialen en onderdelen blijven zelfs na hun incorporatie onze exclu-
sieve eigendom tot op het ogenblik dat zij volledig werden betaald 
door de medecontractant. Als minstens één betalingstermijn niet 
wordt nageleefd kunnen wij de machine op elk ogenblik terugha-
len waar deze zich ook bevindt. Wij kunnen op elk moment een 
betalingsgarantie eisen. Onderdelen die al zijn geplaatst en zonder 
schade kunnen worden gedemonteerd kunnen terug weggenomen 
worden zonder toestemming van de medecontractant. Machines 
Bij een beroep op het recht op terugneming zullen we de betaalde 
voorschotten houden ter vergoeding van onze schade. In geval 
van WCO of in vereffeningstelling kunnen wij onze niet betaalde 
goederen terughalen waar deze zich ook bevinden. Dit eigendoms-
voorbehoud zal ook tegenstelbaar zijn aan de curator in geval van 
faillissement.

16. De overdracht van risico’s vindt plaats vanaf de levering af fabriek. 
De goederen reizen op risico van de koper. Behalve als wij met 
eigen transport leveren dan gebeurt de risico overdracht pas bij de 
levering bij de klant.

17. De goederen moeten worden gekeurd bij levering en de onderteke-
ning van de leveringsbon voor ontvangst impliceert de aanvaarding 
van de conformiteit van de goederen en van alle zichtbare gebreken.

18. De garantietermijn op machines en onderdelen bedraagt zes maan-
den vanaf de levering behalve voor deze waarvoor wij een langere ga-
rantie krijgen van onze eigen leverancier. De herstellingen gebeuren 
zonder waarborg. De garantieverbintenis wordt uitgevoerd door ver-
vanging van defecte stukken en/of herstellingen. De verkoper wordt 
eigenaar van de vervangen onderdelen. De verkoper is niet verant-
woordelijk voor enige dervingsschade of bedrijfsverlies. De koper 
moet steeds een vervangtoestel huren om de schade te beperken.

19. GDPR. Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgege-
vens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de 
overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding 
en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoe-
ring van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en regle-
mentaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De 
verwerkingsverantwoordelijke is Joachim Vanlerberghe . Deze 
persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwer-
kers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het 
kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant/le-
verancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt, evenals met 
betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en 
onze medewerkers zou ontvangen. De klant/leverancier bevestigt 
dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn 
persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, 
het wissen en bezwaar. 

20. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de recht-
banken en vredegerechten van onze zetel tenzij wij de rechtbanken 
bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De mede-
contractant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de voormelde 
rechtbanken en vredegerechten. De Belgische wet is van toepassing.
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