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verkoopsvoorwaarden

1. Slechts onze leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn 
geldig. Het aanvaarden van onze facturen impliceert 
onze algemene voorwaarden als aangenomen, zelfs 
indien ze niet dezelfde zijn als deze van de koper. Alleen 
bij schriftelijke bevestiging van onzentwege kan hierin 
een wijziging gebeuren.

2. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te 
zijn en moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst 
van de goederen rechtstreeks per aangetekende brief 
aan verkoper worden geadresseerd en dit met de 
vermelding van het lotnummer op het etiket.

3. De plaats van levering is Nazareth. Levering van 
goederen geschiedt per baan, spoor of eigen vervoer, 
non franco en op risico van de koper, tenzij anders 
overeengekomen. Alle taksen en andere kosten zijn ten 
laste van de klant.

4. Franco levering gebeurt vanaf € 450 excl. BTW voor 
het binnenland en € 900 excl. BTW voor het buitenland.

5. Terugzending van goederen, kan slechts na 
uitdrukkelijk akkoord van onzentwege en dient steeds 
vrachtvrij te geschieden. Speciale en/of op maat 
gemaakte goederen worden nooit teruggenomen.

6. Leveringsdata worden altijd bij benadering 
opgegeven, het louter verstrijken van de 
leveringstermijn vernietigt het contract niet. In 
voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk 
na schriftelijke ingebrekestelling. In geen geval kan 
overschrijding van de voorgestelde termijn aanleiding 
geven tot het eisen van schadevergoeding, zelfs niet bij 
ernstige overschrijding van de vooropgestelde termijn.

7. De goederen worden gefactureerd aan de prijs in 
omloop bij de levering. De verdeling van prijslijsten 
geschiedt slechts bij wijze van inlichting. De 
prijslijsten kunnen ten allen tijde worden gewijzigd en 
veronderstellen geen verplichtingen van onzentwege.

8. Al onze offertes zijn vrijblijvend, waarbij mondelinge 
aanbiedingen slechts bindend zijn na schriftelijke 
bevestiging van onzentwegen. Maten per telefoon 
opgegeven dienen ons schriftelijk bevestigd te worden, 
binnen de 24 uren, zo niet worden de niet-gelijkvormige 
stukken in rekening gebracht. Werken en stukken niet 
uitdrukkelijk bepaald in de prijsvraag en vermeld op de 
orderbevestiging worden als supplement in rekening 
gebracht.

9. De prijzen van onze offertes zijn slechts geldig bij 
integrale bestelling van alle posten. Onze prijzen zijn 
niet bindend voor verdere bestellingen.

10. Onze facturen zijn betaalbaar te Nazareth, 
standaard op 30 dagen factuurdatum, behoudens 
anders overeengekomen. Onze facturen zijn 

betaalbaar ten laatste op de vervaldag, zoals vermeld 
op de factuur. Verdere leveringen worden gestaakt 
indien betaling van de voorgaande niet is geschied op 
de vervaldag.

11. Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest 
van 12% per jaar te lopen. Alle innings- en protestkosten 
hetzij van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, zegels 
of postontvangkaarten, bank- of discontokosten zijn 
ten laste van de koper.

12. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele 
factuur maakt het verschuldigd saldo van al de 
andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege 
onmiddellijk opeisbaar. 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.

13. Ingeval een factuur niet betaald is op haar vervaldag 
behouden wij ons het recht voor te kiezen voor de 
ontbinding van de verkoop. In dit geval is de koper een 
schadevergoeding van 20% verschuldigd op de prijs 
van de verkochte koopwaar.

14. Voor de goede plaatsing en de werking van de door 
ons geleverde systemen en materialen nemen wij geen 
enkele verantwoordelijkheid op ons.

15. De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld 
in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet 
in hoofde van de verkoper. De aansprakelijkheid is hoe 
dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, 
rechtstreeks en persoonlijke schade, en de verkoper 
kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 
indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt de 
aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de 
limieten van haar verzekeringspolis, en in het geval van 
niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt 
tot het bedrag van de factuur.

16.Technisch advies, waaronder gegevens en 
inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van 
een product, verleend door de verkoper, weze het 
mondeling of schriftelijk, wordt naar beste weten en 
ter goeder trouw gegeven. Het advies ontheft de koper 
niet van eigen controle en proeven en zijn plicht om 
de producten te evalueren op hun geschiktheid voor 
de beoogde toepassing(en) en/of processen en om 
hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en 
de verwerking van de producten voor een bepaalde 
toepassing valt derhalve volledig onder uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de koper.

17. Bij gerechtelijke inning of bij betwisting zijn alleen 
de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
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Gent bevoegd, zelfs ingeval er op de koper wissels 
worden getrokken. In geval van niet-betaling op de 
vervaldag van de factuur ingevolge nalatigheid of 
slechte wil zal het factuurbedrag van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling met 12% verhoogd worden 
bij wijze van conventioneel verhogingsbeding met een 
minimum van 50 € en een maximum van 2.000 €.

18. De door ons geleverde goederen blijven onze 
eigendom tot de volledige betaling van de prijs, 
dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1585 van 
het Burgerlijk Wetboek. De koper is nochtans 
verantwoordelijk voor de verkochte materialen en staat 
in voor hun verlies.

19. Tot zekerheid van betaling van het openstaande 
saldo van haar factu(u)r(en) geeft de koper in pand 
ten voordele van de verkoper (i) al zijn huidige en 
toekomstige schuldvorderingen, zowel op derden 
als tegenover de verkoper, uit welke hoofde ook, 
en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) de 
geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)
r(en) betrekking heeft/hebben, (iii) alle roerende 
lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren 
tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper 
op datum van registratie hiervan in het pandregister, 
alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke 

goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in 
gebreke blijvende koper net voor elke opening van een 
insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar.

20. De koper verleent aan de verkoper een 
conventioneel retentierecht op alle goederen die zich 
nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk 
contract. De koper verleent dit retentierecht tot aan 
de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke 
de koper nog aan de verkoper verschuldigd is, zelfs 
al hebben deze verschuldigde bedragen een andere 
oorzaak.

21. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar in de 
munteenheid waarin ze zijn opgesteld. Hierop wordt 
geen uitzondering toegepast, zelfs niet voor onze 
buitenlandse klanten.

22. Wij behouden ons het recht voor de prijzen van 
goederen van vreemde oorsprong aan te passen 
ingeval de muntwaarde op het ogenblik van de levering 
hoger is dan op de datum van onze offerte.

23. Partijen, zowel de Belgische als de buitenlandse, zijn 
akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op 
de procedure enkel het “Belgisch recht” toepasselijk is.

(vs 10/05/2019)


