
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig: er wordt geen rekening gehouden met de algemene 
aankoopvoorwaarden, gedrukt of niet, op de commerciële documenten van de koper. 
Alle verkopen, leveringen, prestaties, herstellingen worden beschouwd als uitsluitend gesloten te zijn onder de hierna bepaalde 
voorwaarden. 
1. Om geldig te zijn, moet iedere bestelling schriftelijk gebeuren. Voor mondelinge of telefonische bestellingen die niet door 

de opdrachtgever zijn bevestigd, wordt geen enkele klacht aanvaard. 
2. Onze leveringstermijnen zijn geenszins gewaarborgd, doch zijn zo juist mogelijk benaderd volgens de gegevens van de 

leveranciers. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de vertragingen buiten onze wil. De leveringstermijnen gelden 
steeds vanaf de datum van de orderbevestiging, onder voorbehoud van bijkomende clausules (zoals betalingen) vermeld in 
de bestelling en die niet voldaan zijn door de koper.  Vertragingen kunnen in geen geval de annulering  van de bestelling 
rechtvaardigen. Vertraging van een levering kan geen schadevergoeding ten laste van de verkoper inhouden. 

3. De verzending en het vervoer geschieden op het risico van de koper, zelfs indien deze goederen franco geleverd worden. 
De verkoper is ertoe gehouden de goederen bij aankomst na te zien, zijn eisen tot schadeloosstelling tegen de vervoerder 
binnen de vereiste termijn kenbaar te maken, en ons binnen acht dagen elke klacht betreffende aantal of staat van de 
geleverde stukken te laten geworden. Op aanvraag van de koper, en op zijn kosten, zullen de goederen verzekerd worden 
tegen vervoersschade. 

4. Elke klacht betreffende de leveringen of werken moeten ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de acht 
dagen na ontvangst van de factuur. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. 

5. De waarborg die wij geven op leveringen van nieuw materiaal zijn uitdrukkelijk beperkt tot de toegestane waarborg van de 
fabrikant. Deze goederen worden gewaarborgd tegen elke fabricatie- of materiaalfout, en dit behoudens tegenstrijdige 
bepaling gedurende één jaar vanaf de dag dat het materiaal ter uwer beschikking wordt gesteld. Indien het materiaal dag 
en nacht wordt gebruikt, wordt de waarborg uitdrukkelijk tot de helft teruggebracht. Leveringen van tweedehands materiaal 
of herstellingen zijn gewaarborgd gedurende drie maanden vanaf de dag dat ze ter uwer beschikking worden gesteld.  
De waarborg is niet van toepassing op verplaatsingen of herstellingen tengevolge van normale slijtage van het materiaal, of 
gebreken door onoplettendheid, verwaarlozing, slecht onderhoud, foutief gebruik of plaatsingen, en alle andere gebreken 
die niet aan onze controle onderworpen zijn. De elektrische motoren in het bijzonder moeten beschermd worden door 
thermische beveiligingen van goede kwaliteit.  De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen in onze werkplaats 
of in de fabrieken van de fabrikant van onderdelen die bij een normaal gebruik niet voldoende functioneren of defect 
geraakt zijn. 
In geen geval dekt de waarborg de mogelijkheid tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Iedere waarborg vervalt in 
geval van herstelling of demontage door derden, evenzo wanneer een wijziging werd aangebracht. De waarborg sluit elk 
recht op schadevergoeding of schadeloosstelling uit. De aanspraak op waarborg kan in geen geval de betalingstermijnen 
wijzigen of onderbreken. Herstelling, wijziging of verplaatsing van de stukken gedurende de waarborgperiode kan in geen 
geval verlenging van de waarborgperiode tot gevolg hebben. 
Kosten: Indien het totaal bedrag van de factuur onder 125.00€ excl. BTW ligt worden er 35.00€ administratiekosten 
aangerekend.   
Voor elk herstellingsdossier wordt een expertisekost aangerekend van 50.00€ indien de herstelling niet dient uitgevoerd 
wordt.  Goederen worden na 6 maanden verschroot, tenzij schriftelijk tegenbericht. 

6. Onze facturen zijn betaalbaar te Alken op 30 dagen vanaf de factuurdatum. Vanaf dit ogenblik wordt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een intrest berekend van 1% per maand waarbij iedere begonnen maand voor een volledige 
maand telt. Het geleverde materiaal wordt slechts eigendom van de koper na volledige betaling.  

7. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag en na een eenvoudige ingebrekestelling, is de klant gehouden tot het betalen van 
een vergoeding van 20% met een minimum van 125.00€  en dit onafgezien van de intrestvergoedingen voorzien in artikel 6 
en alle andere kosten. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Ger. 
Wb.doch wel van artikel 122 bis B.Wb. 

8. Het in gebreke blijven van de betaling op de vervaldag, geeft ons het recht om zonder aanmaning of andere rechtsvormen, 
alle onuitgevoerde bestellingen of contracten te schorsen. Bij niet-betaling en/of niet-afhaling, drie maanden na 
factuurdatum, wordt de motor of het materiaal verkocht ter dekking van de gemaakte kosten. Wij behouden ons het 
eigendomsrecht voor van de geleverde goederen, zolang de koopprijs niet integraal en definitief is betaald. Overhandiging 
van cheques, wissels of andere betalingsbeloften wordt enkel aanzien als betaling na definitieve verzilvering ervan. 

9. Wij behouden ons het recht voor -zolang het materiaal niet definitief betaald werd- hetzij de levering in te houden, hetzij de 
dagelijkse restitutie op kosten van de koper te eisen. De koper is tevens gehouden de geleverde doch niet betaalde 
goederen tegen alle risico's te verzekeren. De koper dient de verkoper dadelijk in te lichten nopens alle inbeslagnames, of 
andere aanspraken van derden, die ons eigendomsrecht in gevaar zouden kunnen brengen. Terugname van de goederen 
betekent niet automatisch de ontbinding van de overeenkomst; de verkoper behoudt ook in dat geval het recht de 
overeenkomst te ontbinden of uit te voeren. 

10. Ieder gebeurlijk geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van het rechtsgebied Tongeren, 
niettegenstaande tegengestelde clausule en welke ook de betalingswijze moge zijn, zelfs indien aanvaard door ons; wij  
behouden ons nochtans het recht voor van deze bepalingen af te wijken. 


