
Algemene verkoopsvoorwaarden 
Art.1 
Behoudens andersluidende geschreven bepalingen zijn de volgende voorwaarden 
toepasselijk op om het even welke verkoop van goederen of levering van diensten.  
Art.2 
Onze offertes, prijslijsten en circulaires zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde gewijzigd 
worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. 
Art.3 
De eventueel overeengekomen leveringstermijn is louter indicatief en op geen enkel ogenblik 
bindend. Een niet tijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd. De 
opdrachtgever kan er zich niet op beroepen noch schadevergoeding eisen. De gevallen van 
overmacht, daarin begrepen de ongevallen in onze inrichting of van personen, gehele of 
gedeeltelijke stakingen, onlusten, oproer, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen, 
nalatigheid of gebrek of vertraging van onze leveranciers die de uitvoering van de bestelling 
belemmeren of schorsen, ontlasten ons van gelijk welke verantwoordelijkheid en verlenen 
het recht aan onze verbintenissen te verzaken zonder enige vergoeding van onzentwege. 
Art.4 
De levering gebeurt bij de verkoper behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De 
goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. In geen geval zijn wij 
verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld. Alvorens de vervoerder te 
ontlasten, dient de koper elk gebrek te laten vaststellen.  
Art.5 
Eventuele klachten dienen te gebeuren bij een aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na 
ontvangst van de factuur. Verborgen gebreken dienen binnen korte ter- mijn na de 
ontdekking ervan gemeld te worden. 
Art. 6 
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel te Diksmuide binnen de 30 dagen na 
factuurdatum. 
Art. 7 
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van 
de wettelijke rentevoet van toepassing in geval van betalingsachterstand bij 
handelstransacties en dit vanaf de vervaldag dan wel de conventionele intrest van 8%. 
Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag ver- meerderd 
met 12% met een minimum van 125,00 EUR ten titel van schadebeding voor 
buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere 
relevante invorderingskosten. 
Art.8 
De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en 
interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de leve- ring. Deze moet de 
goederen in hun staat bewaren. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de 
vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. 
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10e dag na de aangetekende zending van een 
aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige 
aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onver- minderd het betalen 
van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.  
Art. 9 
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle mogelijk 
betwistingen van welke aard ook, zullen uitsluitend voor de rechtbank van onze sociale zetel 
van het gerechtelijk arrondissement Veurne worden beslecht. 

 


