
 

1. Reikwijdte 
Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op al onze verkoopcontracten, tenzij anders vermeld. De algemene voorwaarden van de 
koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht het tijdstip waarop ze ons worden toegestuurd. Deze algemene voorwaarden zullen ook van 
toepassing zijn op alle toekomstige verkopen aan de Koper. 
Elke bepaling vermeld in de documentatie van de Koper op een later tijdstip dan onze handelsofferte of het aankooporder, die deze algemene 
voorwaarden wijzigt, zal van nul en gener waarde worden beschouwd, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons wordt aanvaard. 
Deze algemene voorwaarden zijn aan de Koper overgemaakt in de voorbereiding op de verkoop van het product om hem in staat te stellen hiervan 
kennis te nemen. 
 

2. Handelsoffertes & Aankooporders 
2.1. Onze handelsoffertes zijn niet bindend en kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd, zelfs als ze een geldigheidsduur bevatten. Elke wijziging 
aan een handelsofferte gedaan door de Koper zal ongeldig zijn tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons wordt aanvaard. 
2.2 Aankooporders, zowel rechtstreeks aan ons gestuurd als via onze agenten of makelaars, zullen niet als aanvaard worden beschouwd tenzij deze 
orders uitdrukkelijk en schriftelijk door ons worden bevestigd. De ontvangstbevestiging van een order wordt niet beschouwd als een aanvaarding van 
dit order. 
 

3. Prijzen & Betalingsvoorwaarden 
3.1. Voor zover bij wet is toegestaan, kunnen, als zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen tussen de aanvaarding van het order en de levering 
van de goederen die het economische evenwicht van het verkoopcontract beïnvloeden, prijzen en betalingsvoorwaarden worden gewijzigd in de 
juiste mate die nodig is om het economische evenwicht te herstellen. In dergelijk geval zullen wij de Koper hiervan in kennis stellen, die daarop de 
mogelijkheid zal hebben zijn order in te trekken binnen zeven (7) dagen na van de nieuwe prijs op de hoogte te zijn gebracht. Als de Koper nalaat dit 
te doen binnen deze periode, zullen de nieuwe voorwaarden geacht worden door de Koper te zijn aanvaard en zullen ze van toepassing zijn op de 
verkoop. 
 

3.2. Behalve indien schriftelijk anders door ons vermeld: 
- zijn prijzen zonder btw en alle andere taksen; 
- gebeuren betalingen op dertig (30) dagen na factuurdatum. 
 

3.3. De niet-betaling van een factuur zal worden beschouwd als een fundamentele inbreuk door de Koper die ons het recht geeft elke verdere 
levering op te schorten of het contract als onmiddellijk beëindigd te beschouwen wegens het in gebreke blijven van de Koper. Boetes voor laattijdige 
betaling zijn automatisch verschuldigd, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is en onverminderd elke andere schadevergoeding, vanaf de dag 
volgend op de datum of het einde van de betalingsperiode vermeld op de factuur of bepaald in het contract. Het rentetarief zal gelijk zijn aan het tarief 
toegepast door de Europese Centrale Bank in zijn meest recente herfinancieringsoperatie verhoogd met tien procent (10%). Daar bovenop, als 
compensatie voor inningskosten en krachtens de betreffende Europese Richtlijn op het bestrijden van laattijdige betaling in handelstransacties, zal 
een vaste som evenals alle bijkomende kosten voor de inning van de oorspronkelijke factuur (die op redelijke wijze zijn gemaakt) verschuldigd zijn. 
In het geval dat de solvabiliteit van de Koper aanzienlijk is aangetast, behouden wij ons het recht voor betalingsgaranties van de Koper te eisen of, 
als alternatief, alle uitstaande orders te beëindigen. 
 

4. Levering & Defecten 
4.1. Alle door ons opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en op geen enkele wijze bindend. Wij zijn niet aansprakelijk voor de vertraging van 
leveringen. Gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke facturatie zijn toegelaten. 
 

4.2. Tenzij de partijen een specifieke Incoterm zijn overeengekomen (zoals gedefinieerd in de laatste editie van de International Chamber of 
Commerce’s International Rules voor de interpretatie van handelsvoorwaarden), gaat het risico van verlies of beschadiging van  de goederen over op 
de Koper ex-works en zal de levering plaatsvinden wanneer de goederen beschikbaar worden gesteld voor ophaling door of voor rekening van de 
Koper. 
4.3. In het geval van zichtbare of klaarblijkelijke defecten moet de Koper ons hiervan onmiddellijk en schriftelijk in kennis stellen bij ontvangst van de 
goederen. In het geval van latente of verborgen defecten dient de Koper ons onmiddellijk op de hoogte te brengen bij het vaststellen van dergelijke 
defecten. 
 

5. Behoud van Eigendomsrecht 
5.1. Hoewel het risico van de goederen zal overgaan naar de Koper zoals bepaald door Artikel 4, behouden wij het volledige wettelijke en juridische 
eigendomsrecht van en het belang in alle goederen en zal dit niet overgaan op de Koper tot aan de volledige betaling van de prijs. Aan de Koper 
geleverde goederen terwijl het eigendomsrecht van die goederen nog niet is overgegaan naar de Koper zullen hierna worden aangeduid als de 
"Gereserveerde Goederen". 
 

5.2. De Koper zal de Gereserveerde Goederen houden als onze fiduciaire agent en bewaarnemer en zal de goederen bewaren op zijn kosten, 
afzonderlijk van zijn eigen goederen en die van derde partijen, behoorlijk opgeslagen, beschermd en verzekerd voor hun volledige 
vervangingswaarde en geïdentificeerd als onze eigendom. 
 

5.3. Het is de Koper niet toegestaan afstand te doen van de Gereserveerde Goederen om een zekerheid te geven aan zijn schuldeisers, in het 
bijzonder om een schuld aan te gaan, een verkoopfactuur te vereffenen of een pand te creëren op de Gereserveerde Goederen. 
 

5.4. Indien de Koper een inbreuk pleegt op het contract, in het bijzonder bij gebrek aan betaling, zullen wij of onze agenten het onmiddellijke recht 
hebben om opnieuw bezit te nemen van de Gereserveerde Goederen en deze permanent te behouden en zullen wij alle nodige stappen ondernemen 
voor deze terugneming. Alle door ons of door onze agent gemaakte kosten voor zulke inbezitname zullen door de Koper worden vergoed. 
 

5.5. In het geval dat de Koper de Gereserveerde Goederen verwerkt of mengt met andere goederen, zullen wij mede-eigenaar zijn van het 
eigendomsrecht en de rechten op het eindproduct in verhouding tot de waarde van de Gereserveerde Goederen die verwerkt of vermengd zijn in het 
eindproduct. 
 

5.6. In het geval dat de Gereserveerde Goederen worden herverkocht of verloren gaan, zullen de door de Koper ontvangen bedragen met betrekking 
tot dergelijke herverkoop of verlies aan ons worden overgemaakt. 
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6. Garantie 
6.1. Tenzij de Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, garanderen wij dat de geleverde goederen overeenstemmen met onze opgegeven 
specificaties op het ogenblik van verzending. Elk door ons verstrekt technisch advies voor en/of tijdens het gebruik van de goederen, hetzij 
mondeling of schriftelijk verstrekt, wordt in goed vertrouwen gegeven maar zonder enige garantie van onzentwege. 
 

6.2. De verwerking en het gebruik van de goederen worden uitsluitend op risico van de Koper ondernomen, en volgend op zulke verwerking of zulk 
gebruik zal de Koper niet langer het recht hebben om enige niet-naleving van de hierboven beschreven garantie in te roepen. De Koper moet zelf de 
geschiktheid van de goederen voor elk beoogd gebruik bepalen evenals de wijze van dit gebruik.  
 

6.3. Behalve de hier gegeven garanties geven wij geen enkele verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de geleverde 
goederen of enig deel daarvan, in de grootst mogelijke mate die door de wet is toegestaan. Alle voorwaarden, verklaringen en garanties, hetzij 
uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk voorgeschreven of anderszins, met inbegrip van elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een 
bepaald doel of niet-overtreding van rechten van derde partijen, worden hierbij uitgesloten. 
 

7. Beperking van aansprakelijkheid 
7.1. Voor zover toegestaan door de wet en ongeacht de aard van de schadeclaim, zal onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 
beperkt zijn, volgens ons uitsluitend oordeel, tot de vervanging of terugbetaling van de prijs van de goederen die gebreken vertonen of ontbreken. Dit 
zal geen afbreuk doen aan het recht van de Koper om, conform de wet, specifieke prestaties of de beëindiging van het contract te eisen. Elke andere 
aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving en indirecte of gevolgschade, wordt uitgesloten voor zover bij wet toegestaan. 
 

7.2. Gebreken vertonende goederen zijn goederen die niet voldoen aan de specificaties die door ons zijn opgegeven of, indien van toepassing, die 
tussen ons en de Koper zijn overeengekomen.  
 

7.3. Schadeclaims ontslaan de Koper niet van zijn verplichting om de prijs van de geleverde goederen te betalen. Het verzuim om dit te doen zal 
worden beschouwd als gebrek van betaling. 
 

8. Verpakking 
8.1. Door ons geleende verpakking: deze blijft onze eigendom. De verpakking is alleen bedoeld voor verkochte goederen. De Koper, gebruiker of 
bewaarnemer zal aansprakelijk zijn voor alle ongevallen die zich als gevolg van deze verpakking kunnen voordoen. De verpakking moet ons in goede 
staat en binnen de door ons opgegeven termijn worden teruggestuurd. Als de verpakking niet binnen de vermelde tijd wordt teruggestuurd, of 
vernield of beschadigd is, zullen wij het recht hebben om zonder voorafgaande kennisgeving de Koper te factureren voor de kosten van de 
vervanging, in welk geval de Koper eigenaar wordt van de vervangen verpakking, of voor de kosten om de verpakking in haar oorspronkeli jke staat te 
herstellen en ook om van de Koper een schadevergoeding te eisen als gevolg van het verzuim van de Koper om te voldoen aan bovenstaande 
bepalingen. 
 

8.2. Overgedragen verpakking  Wanneer de eigendom van de verpakking overgedragen is aan de Koper, zal deze alle verwijzingen naar de vorige 
eigenaar verwijderen en dergelijke verpakking niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk was bedoeld. 
 

8.3. Opnieuw geteste verpakking:  Wanneer de verpakking periodiek opnieuw moet worden getest conform de wettelijke voorschriften (de Koper 
verklaart dat hij hiervan op de hoogte is), zal de laatste testdatum op de verpakking worden aangebracht. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig 
ongeval als gevolg van deze verpakking, hetzij leeg of vol, wanneer deze overgedragen is aan de Koper of niet aan ons is teruggestuurd vóór de 
datum van de volgende test. 
 

8.4. Door de Koper geleverde verpakking: de Koper zal verantwoordelijk zijn voor de keuze en de kwaliteit van de verpakking die bedoeld is om de 
goederen te ontvangen. De Koper zal ervoor zorgen dat de geleverde verpakking beantwoordt aan de geldende voorschriften. 
 

9. Overmacht 
Gebeurtenissen van overmacht en in het algemeen alle omstandigheden die fabricage of verzending kunnen verhinderen, beperken of uitstellen, 
zullen ons het recht geven om, naargelang aangewezen is, de prestatie te beëindigen, te beperken of op te schorten en de Koper zal niet het recht 
hebben om schadevergoeding te eisen gedurende de periode van heirkracht. De termen 'overmacht' en 'omstandigheden' worden geacht te 
verwijzen naar elke oorzaak, gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, in het bijzonder maar niet beperkt tot: oorlog, mobilisatie, 
staking of lock-out, oproer, arbeidsgeschil, machinebreuk of fabrieksstaking, ontploffing, brand, natuurramp, overstroming, beperking of blokkering 
van transportmiddelen, moeilijkheden in de bevoorrading van grondstoffen of energie, en elk mogelijk ingrijpen door de openbare autoriteiten. Als 
zulke gebeurtenissen van overmacht en omstandigheden gedurende een periode van tien dagen of meer aanhouden, hebben wij het recht het 
contract onmiddellijk bij kennisgeving te beëindigen. 
 

10. Verklaring van afstand / Scheidbaarheid 
10.1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van toepassing 
blijven en hun geldigheid en betekenis behouden. In dergelijk(e) geval(len) zullen de partijen in de mate van het mogelijk de ongeldige en/of niet 
uitvoerbare bepaling(en) in goed vertrouwen vervangen door (een) geldige bepaling(en) die wettelijk en economisch het dichtst aansluit(en) bij het 
gewenste doel en opzet van die ongeldige en/of niet uitvoerbare bepaling(en). 
 

10.2. Geen enkele verklaring van afstand van een recht volgens deze algemene voorwaarden zal als effectief worden beschouwd tenzij dit schriftelijk 
gebeurt door de partij die deze verklaring van afstand doet en geen enkele verklaring van afstand van een recht van deze algemene voorwaarden zal 
worden geacht een verklaring van afstand te zijn van zulk recht of van andere rechten van deze voorwaarden in de toekomst. Geen enkele inbreuk 
op deze algemene voorwaarden zal worden behandeld als een verklaring van afstand van elke volgende inbreuk op deze algemene voorwaarden. 
 

11. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbanken 
Deze algemene verkoopvoorwaarden en elk gerelateerd contract zullen onderworpen zijn aan het recht dat van toepassing is in het land van onze 
maatschappelijke zetel en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met dat recht, met uitsluiting van het VN-verdrag over contracten voor 
de internationale verkoop van goederen. Alle geschillen die tussen de partijen rijzen in verband met dit contract zullen worden voorgelegd aan de 
rechtbanken die bevoegd zijn op de plaats van onze maatschappelijke zetel. 
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