
Algemene verkoopsvoorwaarden 

1. Al onze verkopen, werken en diensten geschieden 

op de hierna volgende voorwaarden, onderhavige 

voorwaarden maken integraal deel uit van de 

overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk worden 

afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting 

van de algemene voorwaarden, voorkomend op de 

documenten uitgaande van de klant voor zover 

deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de 

eerste. 

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden 

gedaan zonder verbintenis. 

3. Een leveringstermijn wordt steeds bij benadering 

gegeven, een overschrijding kan in geen geval 

aanleiding geven tot annulering van de bestelling 

of tot enige schadevergoeding. 

4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens 

andersluidende schriftelijke afsprak. 

5. De goederen worden vervoerd op kosten en risico 

van de klant. 

6. Klachten betreffende de geleverde goederen 

kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet 

schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen 

na levering. 

7. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze 

woonplaats, netto contant zonder korting. 

8. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom 

zolang de volledige prijs niet is betaald. 

9. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na 

de aangetekende verzending van een aanmaning, 

kan de overeenkomst van rechtswege en op 

eenvoudige wijze aangetekende verzonden 

verklaring worden ontbonden. Dit alles 

onverminderd het betalen van een 

schadevergoeding door de in gebreke gebleven 

klant 

10. Iedere factuur die onbetaald blijft op vastgestelde 

vervaldag wordt van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 

10% per jaar tot volledige betaling. 

11. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, 

ook gedeeltelijke factuur op de vervaldag zonder 

ernstige redenen wordt na vergeefse 

ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd bij 

wijze van forfaitaire schadevergoeding met 10%, 

met een minimum van € 120 en een maximum van 

€ 1860 zelfs bij toekenning van termijnen van 

respijt. 

12. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde 

of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de 

klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats 

van betaling niet, bij het trekken van een wissel zijn 

wij daarenboven van geen enkel van de 

bovengenoemde rechten af en het trekken van een 

wissel geldt nooit als een schuldvernieuwing. 

13. Alle geleverde goederen vallen onder de waarborg 

gesteld door onze leveranciers. Voor wat het 

installeren betreft, voorzien wij een waarborg van 1 

jaar na levering op de werkuren. De goederen 

worden geleverd in de staat waarin ze zicht 

bevinden, de klant is uitsluitend verantwoordelijk 

voor het goede gebruik ervan, in het geval van 

verkeerd verbruik vervallen alle waarborgen. 

14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het 

Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn alleen de 

rechtbanken van het arrondissement Kortrijk 

bevoegd. 


