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Artikel 1 DRAAGWIJDTE. 

1) De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Door het enkele feit van 
zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden. 

2) Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor 
ze toegestaan werden. Zij laten het vorige deel der voorwaarden onverminderd van toepassing zijn. 

 
Artikel 2 AANBIEDING EN BEVESTIGINGEN. 

1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Elk verstrekt order bindt de klant, doch ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Ingeval schriftelijk een 
optietermijn werd toegestaan, is ons aanbod slechts bindend gedurende de betrokken termijn.  

2) Eventuele onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straffe van verval schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum 
van bevestiging. 

 
Artikel 3 PRIJZEN. 

1) Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen af fabriek, exclusief BTW en inclusief verpakking overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. 
2) Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten en andere 

belastingen.  
3) Ingeval een of meer van deze factoren op het ogenblik van de levering ongunstig geëvolueerd zijn, hebben wij het recht de overeengekomen prijs 

overeenkomstig aan te passen, ook al was deze evolutie reeds voorzienbaar op het ogenblik van de totstandkoming der overeenkomst. 
 
Artikel 4 VERPAKKING. 

1) De verpakking wordt normaal niet afzonderlijk aangerekend, tenzij anders werd overeengekomen of indien het gaat om een speciale verpakking al 
dan niet op verzoek van de klant uitgevoerd. 

 
Artikel 5 LEVERINGSTERMIJN. 

1) Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen is de opgegeven leveringstermijn steeds indicatief.  Een eventuele overschrijding ervan door 
welke oorzaak ook, geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke 
voor hem uit de betrokken overeenkomst of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. 

2) Zelfs indien uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn werd overeengekomen geldt het in lid 1 van dit artikel bepaalde, wanneer de uitvoering van 
de overeenkomst vertraagd wordt door overmacht of door om het even welke omstandigheid die te wijten is aan anderen of indien wij de levering 
opschorten bij toepassing van artikel 6.1. 

3) De leveringstermijn gaat in, zodra wij in het bezit zijn van alle vereiste gegevens voor de uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 6 LEVERING. 

1) Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende en ontbindende voorwaarde van gebleken kredietwaardigheid van de klant, zodat 
wij ten alle tijde gerechtigd zijn voor de levering voldoende zekerheid van betaling te verlangen. Wanneer naar onze mening deze zekerheid niet 
kan gegeven worden, zijn wij gerechtigd elke verdere levering te weigeren en al dan niet gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomsten als van 
rechtswege ten laste van de klant ontbonden te beschouwen onder toepassing van het bepaalde in artikel 11.3. 

2) De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd op de dag dat wij de klant ervan verwittigen dat de goederen in onze magazijnen te zijner beschikking 
staan of dat ze onze magazijnen verlaten om door onze bemiddeling naar de klant te worden getransporteerd, ook al zou deze weigeren ze in 
ontvangst te nemen  Vanaf die dag zijn wij gerechtigd de koopwaar te factureren. 

3) Gesplitste leveringen zijn toegestaan. 
4) Ingeval overeengekomen werd dat de goederen door onze bemiddeling vervoerd worden vallen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de 

klant, indien de prijs van de vervoerde goederen minder dan 150  € bedraagt en telkens wanneer het gaat om een spoedverzending.  
5) De goederen worden door ons verzekerd tegen de risico’s gebonden aan het transport.  Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen 

worden de retourkosten en de magazijnkosten, met een minimum van 34,50 € per dag aan de klant aangerekend. 
6) Ingeval niet werd overeengekomen dat de goederen door onze bemiddeling vervoerd worden, moeten zij binnen de zeven dagen na hun ter 

beschikkingstelling door de klant worden afgehaald, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de magazijnkosten met een minimum van 34,50 € per 
dag aan de klant aan te rekenen. 

7) Ingeval werd overeengekomen dat de goederen voor de in ontvangstneming door de klant, in diens tegenwoordigheid in ons bedrijf zouden getest 
worden, dient de klant ze aldaar te komen goedkeuren binnen de 7 dagen nadat hij ervan verwittigd werd dat ze te zijner beschikking staan. 

8) Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen moeten de goederen door de klant ten laatste 14 dagen na de levering conform lid 2 van 
onderhavig artikel, in ontvangst genomen worden. Indien dit niet binnen deze of de bijzonder bedongen termijn is gebeurd, zijn wij gerechtigd 
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de verkoop als ten laste van de klant ontbonden te beschouwen 
onder toepassing van het bepaalde artikel 11.3. 

 
Artikel 7 KLACHTEN EN WAARBORGEN. 

1) Klachten betreffende de niet-conformiteit of betreffende zichtbare gebreken van de geleverde koopwaar moeten ons binnen de 3 dagen na 
ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.  De gebrekkige goederen dienen, na ons voorafgaand akkoord op 
straffe van verval der klacht, binnen hetzelfde tijdsbestek te worden teruggezonden.  In elk geval, zowel bij heen- als terugreis, reizen de goederen 
voor rekening en risico van de klant. 

2) Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen worden onze goederen gedurende twaalf maanden gewaarborgd tegen verborgen 
gebreken. De toepasselijke garantietermijn, binnen dewelke de reclamatie op straffe van verval per aangetekend schrijven moet worden ingediend, 
loopt telkens vanaf de dag van de levering conform artikel 6.2. 

3) De goederen, waarvoor de waarborg wordt ingeroepen, mogen slechts na ons voorafgaand akkoord worden ingezonden. 
4) De transportkosten heen en terug vallen in elk geval ten laste van de klant. 
5) Indien de waarborgwerkzaamheden niet bij ons worden uitgevoerd, kan onzerzijds aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de reiskosten, 

reisuren en eventuele transportkosten van beproevingsapparatuur. De gegrondheid van waarborgaanspraken is te onzer beoordeling. Afwijzing 
geschiedt onder mededeling der motieven. Ingeval van twijfel of onenigheid wordt het oordeel van de fabrikant ingewonnen. 

6) Elke aanspraak op waarborg gaat verloren door: 

• Gebruik van de apparatuur op van de fabrieksvoorschriften afwijkende wijze! 

• Behandeling en gebruik op andere dan voor de apparatuur normaal te achten wijze! 

• Reparatie en vervanging van onderdelen en soortgelijke handelingen door andere dan door ons daartoe aangewezen of gemachtigde 
personen. 

7) Indien een tijdig ingediende klacht of reclamatie gegrond wordt bevonden, zullen wij naar onze keuze, de door ons als gebrekkig erkende stukken, 
voor zover zij van onze waarborg genieten, op onze kosten vervangen of herstellen.  
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8) Indien gratis te vervangen apparaten en/of onderdelen tijdelijk hebben gefunctioneerd, behouden wij ons het recht voor, rekening houdende met de 
slijtage, een gedeelte van de prijs der vervangen stukken aan de klant aan te rekenen. 

9) Bij ongegronde klachten of reclamaties kunnen de kosten van onderzoek en/of reparatie in rekening gebracht worden. 
10) Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de schade die door het al dan niet tijdelijk ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van apparaten 

en/of onderdelen kan ontstaan. 
11) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij tot geen enkele schadeloosstelling zullen gehouden zijn noch ten overstaan van de cliënt noch ten 

overstaan van derden ingevolge ongeval aan personen, schade aan goederen verschillend van het voorwerp van het contract. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor verdere schade door machinestilstand, immateriële schade, winstderving en verlies van cliënteel die de klant of derden 
rechtstreeks of onrechtstreeks zouden lijden ingevolge enig gebrek aan het betrokken product. 

12) Een oproeping onder waarborg schort geenszins de verplichtingen van de klant, o.m. voor wat betreft de betaling.  
 
Artikel 8 BETALINGEN. 

1) Tenzij anders werd overeengekomen moeten onze facturen uiterlijk 30 dagen na de levering netto betaald worden.  Wisselbrieven en orderbrieven 
brengen geen schuldvernieuwing mee. 

2) De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige vordering zijnerzijds. 
3) De klachten betreffende een zelfstandig onderdeel in een gespecificeerde rekening ontheffen de klant nimmer van zijn plicht tot betaling van de 

overige posten der factuur, overeenkomstig de in lid 1 bepaalde voorwaarde.  
4) De niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect, brengt volgende consequenties met zich mede: 

• Alle andere vorderingen, met inbegrip van de nog niet vervallen wissels, worden onmiddellijk opeisbaar. 

• Alle verschuldigde bedragen brengen van rechtswege een intrest op van 1,5% per aangevangen maand op, te rekenen vanaf de dag 
waarop ze opeisbaar geworden zijn. 

• Elk opeisbaar geworden bedrag dat niet betaald is binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, wordt 
van rechtswege verhoogd met 15% met een minimum van 75 € ten titel van forfaitaire vergoeding van onze buitengerechtelijke 
incasseringskosten. 

• Wij zullen het recht hebben om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, alle t.a.v. onze 
algemene voorwaarden afwijkende en aanvullende voorwaarden die ten gunste van de klant worden overeengekomen, als ontbonden te 
beschouwen, ongeacht of ze voor een bepaalde of onbepaalde termijn worden toegestaan. 

• Wij zijn gerechtigd, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, alle bestaande overeenkomsten als 
geheel of gedeeltelijk ten laste van de klant ontbonden te beschouwen, onder toepassing van het bepaalde in lid 11.3. 

5) Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd de bedragen van onze facturen te innen. Slechts kwitanties welke de handtekening dragen van 
personen die door onze statuten tot ondertekening bevoegd zijn, zijn rechtsgeldig. 

 
Artikel 9 OVERMACHT. 

1) Indien wij ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst door overmacht of door onvoorziene omstandigheden verhinderd worden onze 
verplichtingen tegenover de klant na te komen, onverschillig of de verhindering betrekking heeft op geheel de overeenkomst of op een gedeelte 
ervan, zijn wij gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze eventuele andere rechten, hetzij de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, hetzij ze geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij tot welkdanige schadevergoeding ook 
gehouden zijn. De klant is in elk geval verplicht hetgeen reeds geleverd werd te betalen. 

 
Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD. 

1) Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de aan de klant geleverde goederen onze 
eigendom. 

2) Zolang ons eigendomsvoorbehoud geldt, mogen de goederen in geen geval het voorwerp uitmaken van een doorverkoop, afstand, verhuring, 
inpandgeving of gelijk welk gebruik door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

3) In geval van doorverkoop zonder onze toestemming gaan de daaruit ontstane vorderingen automatisch op ons over. Op ons verzoek stelt de klant 
zijn schuldenaar per aangetekend schrijven in kennis van de overdracht. 

4) Tot aan de volledige uitoefening van de contractuele verplichtingen van de klant, kunnen wij een retentierecht uitoefenen op alle producten welke 
nog niet aan hem geleverd werden. 

 
Artikel 11 ONTBINDING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST. 

1) Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord 
aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie, of nog, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden 
wij ons het recht voor elke koopovereenkomst – al of niet gedeeltelijk uitgevoerd – als van rechtswege ontbonden te beschouwen door het zich 
enkel voordoen van een der hiervoor opgesomde gebeurtenissen. 

2) In alle gevallen waarin de koopovereenkomst bij toepassing van onze algemene voorwaarden als ontbonden wordt beschouwd, zal de ontbinding 
plaats hebben op de dag van de verzending van een aangetekende brief door ons aan de verkoper. 

3) In alle gevallen waarin een verkoopovereenkomst bij toepassing van onze algemene voorwaarden door ons als ontbonden ten laste van de koper 
wordt beschouwd of waarin de koper de overeenkomst zelf verbreekt, zullen wij gerechtigd zijn de reeds overgedragen, doch nog onbetaalde 
goederen terug te vorderen.  Bovendien zal de klant gehouden zijn een onverminderbare schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% van de 
overeengekomen aankoopprijs, onverminderd ons recht op vergoeding van de eventuele meerschade. 

 
Artikel 12 RECHTSBEVOEGDHEID. 

1) Alle betwistingen zullen, al naargelang het geval, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid, hetzij van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, 
hetzij van het Vredegerecht van het derde kanton te Brussel.  Indien wij zulks zouden verkiezen, hebben wij nochtans het recht om de zaak 
aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats of de zetel van de koper. 

 

Artikel 13 AEEA (WEEE) Wetgeving 
 Op 13 augustus 2005 is de nieuwe wettelijk richtlijn "Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur" (AEEA) in werking 

getreden. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor 
afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het 
Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier een zgn. 
recyclagebijdrage, waarvan het bedrag werd voorgelegd aan de bevoegde gewestelijke overheden, in rekening brengen met betrekking tot de 
producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht. 
De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze recyclagebijdragen. 

Meer informatie over deze richtlijn vindt u op de volgende websites : *Vlaanderen: OVAM (http://www.ovam.be), *Wallonië: Office Wallon des 

Déchets (OWD - http://mrw.wallonie.be/dgrne/), *Brussel: Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM - IGBE - http://www.ibgebim.be). 


