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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. 
 
 
1. De offertes en verkopen gebeuren uitsluitend tegen de hiernavolgende voorwaarden, tenzij 

schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze voorwaarden zijn door de koper gekend en door 
hem aangenomen. 

2. Afspraken en offertes door middel van tussenpersonen of vertegenwoordigers of door gelijk 
welke derde bedongen, zijn slechts geldig voor zover zij door de verkoper zelf schriftelijk worden 
bevestigd. 

3. In geval van annulatie van de bestelling en/of opdracht is de koper een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling (onder 
voorbehoud van een hogere schade door ons geleden waarvan het bewijs door ons kan geleverd 
worden). 

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. 
Vertraging in de levering en/of uitvoering van de opdracht geeft geen recht op 
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 

5. De levering van de goederen heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders 
werd overeengekomen. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt binnen de acht 
kalenderdagen vanaf de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, 
behoudt de verkoper zich het recht voor om: 
• kosten aan te rekenen voor het bewaren en voorbehouden van de goederen, en 
• de verkoop te verbreken, en 
• een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade maar beperkt is tot 

maximum 20% van de overeengekomen prijs taksen exclusief. 
Bovendien geschiedt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling 
op risico van de koper. 

6. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking of lock out e.d. niet in de mogelijkheid 
verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te 
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

7. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk 
onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In 
het geval faillissement of kennelijk onvermogen behouden wij ons het recht voor de verkochte 
goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan respectievelijk de curator of 
schuldbemiddelaar de voor de afsluiten van het verificatieverslag van de schuldvordering. 

8. Betalingen geschieden contant bij de aflevering van de goederen. 
9. Bij niet volledige betaling van de goederen op de dag van de levering behoudt de verkoper zich 

het recht voor de goederen niet af te leveren en dit zonder dat de koper gerechtigd is de 
verkoper tot afgifte ervan te dwingen. 
De goederen blijven ondanks de levering eigendom van de verkoper tot op de dag dat de 
goederen volledig betaald wordt door de koper. De koper machtigt de verkoper de goederen op 
het eerste verzoek tot zich te nemen totdat de verkoopprijs volledig betaald is. 
Het is de koper uitdrukkelijk verboden de goederen verder te verkopen of van de hand te doen 
op één of andere wijze zonder dat dit door hem volledig is afbetaald aan de verkoper. Indien de 
koper zulks toch zou doen, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 620 Euro, 
bovenop de koopprijs (of het nog verschuldigde deel van de koopprijs), zonder dat dit bedrag 
van schade kan betwist worden. 
Dit betekent eveneens dat de niet betaalde goederen geen deel kunnen/mogen uitmaken van 
openbare verkoop, boedelverdeling, ... 

10. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van 
gerechtelijk uitvoering tegen de koper en/of door aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het 
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vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag 
stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht van de koper de geschikte 
waarborgen op te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht 
de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel 
of gedeeltelijk werd verzonden en zonder dat hierdoor voor de koper het recht op een 
schadevergoeding ontstaat. 

11. Klachten en dit in verband met facturen dienen schriftelijk per aangetekende post geformuleerd 
te worden binnen de acht kalenderdagen vanaf de factuurdatum. De koper verklaart de factuur 
te aanvaarden als bindend indien binnen de acht kalenderdagen vanaf de factuurdatum niet per 
aangetekend schrijven werd geprotesteerd. Alle latere klachten zijn laattijdig en worden niet in 
acht genomen. 

12. Indien facturen niet betaald worden op de 30° dag na de factuurdatum verklaren partijen zich 
akkoord dat vanaf de factuurdatum een intrest van 12% automatisch en zonder 
ingebrekestelling zal verschuldigd zijn. Indien er bovendien geen betaling volgt binnen acht 
dagen na een aanmaning per aangetekende brief is van rechtswege een schadevergoeding 
verschuldigd, die forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het nog verschuldigde bedrag met een 
minimum van 50 Euro. 
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in 
deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk 
aangerekend. 

13. De betaalde voorschotten blijven steeds eigendom van de verkoper. 
14. Alle geschillen tussen partijen worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement 

te Hasselt, wier bevoegdheid uitdrukkelijk door de partijen wordt aanvaard. 
 
 
(gelezen en goedgekeurd) 
 
 
de koper. 
 
 
Versie aan de voorzijde van de (alle) officiële documenten 
 
“Dit document werd in evenveel (....) exemplaren opgesteld als dat er partijen zijn. 
Klachten en dit in verband met facturen dienen schriftelijk per aangetekende post geformuleerd te 
worden binnen de acht kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Alle latere klachten zijn laattijdig en 
worden niet in acht genomen. 
Indien facturen niet betaald worden op de 30° dag na de factuurdatum verklaren partijen zich 
akkoord dat vanaf de factuurdatum een intrest van 10% automatisch en zonder ingebrekestelling zal 
verschuldigd zijn. Indien er bovendien geen betaling volgt binnen acht dagen na een aanmaning per 
aangetekende brief is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, die forfaitair wordt 
vastgesteld op 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 50 Euro. 
Alle geschillen tussen partijen worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement te 
Hasselt, wier bevoegdheid uitdrukkelijk door de partijen wordt aanvaard. 
 
Overige ALGEMENE VOORWAARDEN: zie keerzijde.” 
 
(‘gelezen en goedgekeurd’ of anders “voor akkoord’) 
 
DE KOPER (handtekening + eventueel datum + eventueel hoedanigheid/functie, bv. zaakvoerder, 
serant, ...) 


