
VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
 
 
 

BESTELLINGEN 
a) 

De klant beschikt over 14 dagen vanaf de datum van de verzendingsdatum van de confirmatiebon om de verkoop te annuleren of 
wijzigingen voor te stellen aangaande de bestelde goederen. Eens deze termijn verstreken is, kunnen de modaliteiten van de 

bestelling niet meer gewijzigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. 
b) 

Elke bestelling wordt pas definitief na confirmatie van onzerzijds 
LEVERING 

a) 
Onze leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel vermeld. 

b) 
De koopwaar reist op risico van de klant vanaf onze magazijnen. De leveringen geschieden franco Belgische grens. 

 
OVERMACHT 

Worden als overmacht beschouwd door de verkoper : 
- brand, overstroming of elk ander ongeval dat de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ondernemingsgebouwen of de 

voorraden met zich meebrengt, of de uitbating van de onderneming onmogelijk maakt ; 
- staking 

- dezelfde feiten zullen als overmacht beschouw worden ten exemplatieven titel, wanneer zij zich voordoen in elke andere 
onderneming, waarvan de uitvoering van de verkoopsovereenkomst afhangt. 

- elke andere bedrijfsstoring onafhankelijk van de wil van de verkoper 
- alle soorten van bedrijfsstoringen veroorzaakt door storingen bij de aanvoer van grondstoffen, energie, staking in het 

transport, computerpanne, enz… 
 

BETALING 
a) 

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden zijn onze fakturen contant betaalbaar te Kruishoutem, bij ontvangst van de 
koopwaar, netto en zonder korting. 

b) 
Bij gebreke aan betaling van het bedrag der faktuur op haar vervaldag zal van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling dient 

verstuurd, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar. 
c) 

Indien een vervallen faktuur onbetaald blijft zonder een behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 13 dagen die volgt op 
de toezending van een ingebrekestelling, zal ons, voor de administratieve kosten veroorzaakt door de wanbetaling een forfetaire en 

onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 10% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van de 
voorvernoemde termijn, zulks met een minimum van 10 €. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de 

hierboven voorzien verwijlintresten te betalen. 
 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Er wordt uitdrukkelijk voorzien dat alle koopwaar en toebehoren onze eigendom blijft tot aan volledige betaling van de koopsom dit 

onverminderd de risico-overdracht, zoals bepaald artikel overmacht. 
 

GEBREKEN 
Alle gebreken of non-conformiteit van de koopwaar moeten binnen de 8 dagen na leveringsdatum gemeld worden, hetzij via 

aangetekende brief. Eens deze termijn verstreken, zal er geen rekening meer gehouden worden met de grieven, noch terugnamen 
verricht worden noch kortingen worden toegekend. 

Gebruikelijke kleine technische afwijkingen van kwaliteit, kleur, breedte, gewicht uitvoering van dessin, kunnen geen aanleiding 
zijn tot weigering van de koopwaar. 

Gegronde klachten kunnen enkel aanleiding zijn tot terugneming of vervanging van de koopwaar. Doch nooit tot enige 
schadevergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade. 

 
BEVOEGDE RECHTBANK 

De verkoper behoudt zich het recht voor, ieder geschil voortvloeiende uit het onderhavig contract voor te leggen aan de rechtbank 
van Oudenaarde.  


