
ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN – BVBA ENKELS 

1. Essentieel Onderdeel van de Overeenkomst: De volgende Algemene Verkoops- en 
Leveringsvoorwaarden vormen een essentieel onderdeel van de orderbevestiging, de 
verkoopsovereenkomst en de levering van goederen. Elke verwijzing naar de Algemene 
Voorwaarden van de Koper wordt buiten toepassing verklaard, tenzij onze algemene 
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk met wederzijdse instemming worden verworpen door 
beide partijen. 

2. Aanbod, Overeenkomsten: Voordat we de order van de Koper aanvaarden, behouden 
we ons het recht voor om ons aanbod te wijzigen. Elke overeenkomst vereist onze 
schriftelijke goedkeuring; de uitvoering van een order wordt hierbij als een goedkeuring 
beschouwd. Elke afwijking, aanvulling of afstandsverklaring van deze overeenkomst of van 
gelijk welke bepaling in deze algemene voorwaarden is slechts geldig mits schriftelijke 
goedkeuring. 

3. Prijzen: De prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief heffingen en taksen, 
verpakkings-, verzekerings- en vrachtkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4. Vooruitbetaling, Waarborg: Wij behouden ons het recht voor om een vooruitbetaling of 
waarborg te vragen ten bedrage van de aankoopprijs indien er factoren opduiken die, naar 
onze mening, de inning van het aankoopbedrag in gevaar kunnen brengen. Indien de Koper 
de vooruitbetaling of waarborg na dit verzoek niet binnen de opgelegde termijn betaalt, 
hebben we het recht om de overeenkomst onmiddellijk te herroepen. 

5. Betalingsvoorwaarden: Al onze facturen worden overhandigd bij levering en zijn 
betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder korting. Facturen die niet op hun vervaldag betaald 
zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10 % worden verhoogd om de 
administratieve kosten verbonden aan de schuldinning te dekken. Bovendien zullen facturen 
die niet op hun vervaldag betaald zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
onderworpen worden aan verwijlintresten, waarvan de intrestvoet bepaald wordt volgens de 
Wet van 02-08-2002 ter bestrijding van laattijdige betaling bij handelstransacties. 

6. Plaats van Uitvoering: De plaats van levering is ons magazijn in Tessenderlo. 

7. Verzending, Leveringen: Onverminderd Paragraaf 6 hierboven, worden alle goederen 
verzonden op risico van de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. We behouden 
ons het recht voor om zelf de transporteur en de route te kiezen. Gedeeltelijke leveringen zijn 
toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Klachten over gedeeltelijke 
leveringen dienen te gebeuren binnen het tijdsbestek en conform de formaliteiten bepaald in 
art. 14 van de algemene voorwaarden. 

8. Leveringsdatum: Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de leveringsdatum te 
respecteren, geldt dit als een geschatte datum met een niet-bindend karakter, tenzij dit 
uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Indien we een overeengekomen leveringsdatum 
niet nakomen, dient de Koper schriftelijk een redelijke deadline voor te stellen voor de 
uiteindelijke levering. Elke wijziging in de aankooporder na het sluiten van de overeenkomst 
zal aanleiding geven tot een verlenging van de leveringstermijn, tenzij we uitdrukkelijk de 
garantie hebben verleend dat de oorspronkelijke leveringsdatum kan worden behouden. 

9. Transportverzekering: We zijn gemachtigd om een gepaste transportverzekering af te 
sluiten namens en op rekening van de Koper, en dit minstens ten belope van de 
factuurwaarde van de goederen. 



10. Eigendomsvoorbehoud: De verkochte goederen blijven onze eigendom totdat alle 
vorderingen in het kader van onze handelsrelatie met de Koper voldaan zijn. Indien de 
goederen aan de Koper werden geleverd zonder dat ze volledig werden betaald, beschikken 
wij over retentierecht op de goederen en hebben we bijgevolg het recht om de goederen 
terug te vorderen. Indien de goederen verwerkt of afgewerkt worden door de Koper, dan zal 
ons eigendomsrecht ook betrekking hebben op het nieuwe afgewerkte product.  
Indien de goederen door de Koper verwerkt, gecombineerd of gemengd werden met de 
goederen van de Koper of van derden, zullen we een gedeeld eigendomsrecht pro rata 
verwerven, over dat deel van de goederen dat overeenstemt met de factuurwaarde van onze 
goederen in verhouding tot de totale waarde van de andere goederen die verwerkt, 
gecombineerd of gemengd werden.  

11. Overmacht: In geval van overmacht zullen alle verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst opgeschort worden voor de duur en de omvang van de belemmering. De 
partijen zullen tot een minnelijke schikking overgaan indien en in de mate dat de opgeschorte 
leveringen ten gevolge van overmacht, indien die er zijn, nadien gecompenseerd worden.  

12. Productinformatie: Alle gegevens over onze producten worden naar beste weten 
verstrekt. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, behalve zoals uitdrukkelijk 
overeengekomen in de voorwaarden van de individuele overeenkomsten. De Koper wordt 
niet ontheven van zijn verplichtingen om de geschiktheid van onze producten na te gaan 
voor het gebruik of de toepassing die hij beoogt. Deze verzaking geldt ook voor de 
bescherming van intellectuele eigendomsrechten van derden, toepassingen en processen. 

13. Contractbreuk: in geval van contractbreuk vanwege de Koper, hebben we recht op een 
forfaitaire vergoeding ten belope van 30 % van de overeengekomen prijs, teneinde de 
geleden verliezen te dekken, verhoogd met de vergoeding van alle kosten die onze 
leverancier ons aanrekent ter uitvoering van het contract, en dit onverminderd ons recht om 
bijkomende schadevergoeding te eisen wanneer het bewijs van het bestaan van schade en 
van zijn omvang worden geleverd. 

14. Klachten: Indien de Koper of iemand namens hem de goederen in ons magazijn komt 
afhalen, dienen de goederen op dat ogenblik te worden gecontroleerd en dienen eventuele 
klachten op datzelfde ogenblik te gebeuren. Indien de goederen aan de Koper worden 
geleverd, dient hij alle klachten, in het bijzonder de klachten aangaande de kwaliteit of 
kwantiteit van de goederen binnen afzienbare tijd schriftelijk in te dienen, en in geen geval 
later dan 2 werkdagen na levering. Indien de gebreken niet zichtbaar waren bij afhaling of 
levering van de goederen, dient de Koper in elk geval ten laatste 2 werkdagen na het 
vaststellen van deze gebreken een claim in te dienen. 

15. Afwijkingen in kleur, gewicht en afmetingen: De Koper is zich bewust van het feit dat 
de goederen natuurlijke producten zijn, en dat lichte afwijkingen in kleur, gewicht en 
afmetingen bijgevolg onvermijdelijk zijn. Dergelijke afwijkingen kunnen in geen geval 
aanleiding geven tot vorderingen op grond van kwaliteit of kwantiteit, mits ze binnen de 
perken blijven. Alle indicaties van het aantal onderdelen, vermeld in een orderbevestiging of 
koopovereenkomst die gesloten wordt op basis van gewicht, zijn een niet-bindende raming, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

16. Garantie: In geval van terechte klachten in verband met de kwaliteit van de geleverde 
goederen, behouden wij ons het recht voor om de goederen te vervangen. Indien de 
vervangende goederen gebreken vertonen, heeft de Koper het recht om, naar eigen 
goeddunken, een compensatie in mindering te brengen op de aankoopprijs of om de 
overeenkomst op te zeggen. 



17. Leveringstekorten: In geval van leveringstekorten zullen we het tekort opvangen of 
krediet verlenen voor het betrokken bedrag. 

18. Beperkte Aansprakelijkheid: De Koper kan enkel aanspraak maken op 
schadeloosstelling, op welke juridische gronden dan ook, ten bedrage van de verkoopprijs 
van de betrokken goederen. Dit geldt voor alle gevallen van gewone nalatigheid en indien de 
nalatigheid enkel berust op een wettelijk vermoeden.  
De beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van kwade trouw of zware nalatigheid 
van onzentwege, of in geval van kwade trouw vanwege onze wettelijke vertegenwoordigers 
of werknemers, of indien niet voldaan is aan de expliciete waarborgen. Bovendien geldt de 
bovenvermelde beperking van aansprakelijkheid niet voor onze aansprakelijkheid voor 
persoonlijke verwondingen of schade aan privé-eigendom die onderworpen is aan de 
Belgische wetgeving inzake productaansprakelijkheid of op grond van andere verplichte 
aansprakelijkheid onder de Belgische wetgeving.  

19. Plaats van Rechtspraak: De exclusieve Plaats van Rechtspraak zal voor beide partijen 
Hasselt, België, zijn. Alle geschillen aangaande de koopovereenkomst worden beheerst en 
geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder inachtneming van 
welke andere rechtskeuze, collisieregels of bepalingen dan ook (Belgisch, buitenlands of 
internationaal, inclusief het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van 
goederen ("Verdrag van Wenen", 1980)), die de wetten van een ander rechtsgebied dan het 
Belgische zouden doen gelden. 
 
20. Scheidbaarheid: Indien één of meer van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig 
worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 


