ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde overeenkomst worden al de verkopen afgesloten onder
de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.
1.

Al de overeenkomsten worden geacht te Brussel afgesloten te zijn.

2.

AANBIEDINGEN;

a.

Onze tarieven en catalogussen zijn louter ter inlichting en zonder verbintenis. Zij kunnen herzien
worden. De stalen, afmetingen, tinten en volumetrische massa’s zijn slechts ter informatieve titel
verschaft. De producten worden met de gebruikelijke door de koper gekende en aanvaarde
toleranties geleverd, wat onder meer inhoudt dat de maten en kenmerken van onze goederen slechts
bij benadering en met een tolerantie van 10% worden opgegeven. De technische gegevens,
aanbevelingen, berekeningen, tekeningen, lastenboeken, enz. worden slechts ter informatie
gegeven. Dienvolgens kan het gebruik ervan door de koper of door enig ander persoon geenszins
onze aansprakelijkheid in het gedrang brengen.
Onze offertes zijn slechts geldig op voorwaarde dat zij binnen de acht dagen aanvaard worden en
dat zij het voorwerp uitmaken van een geldige bestelling.
De agenten en bedienden van onze firma kunnen deze niet verbinden zonder uitdrukkelijke en
schriftelijke bekrachtiging.
De vervoerkosten worden slechts ten titel van inlichting verstrekt en houden geen verbintenis in
onzen hoofde in.
De belasting over de toegevoegde waarde is ten laste van de koper.
Onze prijzen zijn gebonden aan de index van de kleinhandelprijzen geldig op het ogenblik van de
bestelling en kunnen evenredig met deze index gewijzigd worden.
Zullen U wel aangerekend worden, mits voorafgaandelijke en tijdige mededeling van onzentwege,
(1) de eventuele taksen en heffingen op energie, milieu en andere, (2) de belangrijke verhogingen
van onze uitbatingskosten voortkomende uit de productie, de scheepvaart of uit de
transportsector, (3) de kosten en/of verhogingen die het resultaat zijn van maatregelen opgelegd
door buitenlandse overheden of door de Belgische Federale, Gewestelijke, Provinciale,
Gemeentelijke of andere Overheden, (4) de stijging van de energie- of brandstofprijzen, (5) de
hoog- en laagwaterstanden op de bevaarbare waterwegen (6) de eventuele bijkomende kosten
die moeten gedragen worden teneinde alternatieven te kunnen voorstellen in geval van grote
schaarste, (7) de schadevergoedingen voor de kosten van het omvaren langs een waterweg, (8)
de bijkomende transportkosten die het gevolg zijn van een chronisch gebrek aan
transportcapaciteit, (9) evenals alle andere kosten teweeggebracht tijdens de geldigheidsduur van
de offerte en/of van de uitvoering van de overeenkomst.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

3.

LEVERINGEN, KEURING, RISICO.

a.

Onverminderd artikel 2.a stemt de kwaliteit van onze goederen overeen met de bepalingen van de
bijzondere voorwaarden van de contracten. Onze producten zijn voorzien van een waarborg tegen
verborgen gebreken gedurende een periode van 6 maand te rekenen vanaf de aanvaarding. Nochtans
zal elke klacht van een klant gedurende deze gewaarborgde periode onontvankelijk zijn indien deze
ons niet betekend wordt per aangetekend schrijven en binnen de 48 uur vanaf het moment dat de
klant hiervan kennis had of zou kunnen hebben gehad.
In het geval dergelijke gebreken zouden vastgesteld worden, beperkt onze aansprakelijkheid zich
tot het terugbetalen van de contractprijs van de gebrekkige goederen en de kosten van eventuele
analyse en proefneming. Het risico wordt overgedragen onmiddellijk bij het laden aan het depot of
aan het productiecentrum.
De koopwaar wordt altijd in onze opslagplaatsen, groeven en fabrieken geleverd, geladen, gewogen
en aanvaard.
Het staat de koper vrij deze handelingen bij te wonen, maar geen enkele klacht wordt na verzending
aanvaard. Al de goederen worden verkocht vertrek op wagon, vrachtwagen of schip.
Ten einde ons cliëntèle tegemoet te komen, verlenen wij onze medewerking om wagons,
vrachtwagens en schepen aan de koper te bezorgen, doch deze is uitsluitend en alleen aansprakelijk
voor de verbintenissen, die wij in zijn naam zouden aangegaan hebben. Zelfs bij verkoop aan
prijzen –waarin de levering vervat is, worden de goederen op eigen risico van de koper vervoerd,
waarbij elk verhaal tegenover de vervoersmaatschappij bij de koper ligt.
Vermits de vrachtwagens op voorhand aangevraagd dienen te worden, zullen de bestellingen
slechts drie kalenderdagen na de ontvangst van het geschreven tegenorder als ongedaan geacht
worden. Voor de wagons en de schepen is een termijn van negen kalenderdagen vereist. Indien bij
afwijkend beding het vervoer op de vracht franco voorzien is, blijven de eventuele fiscale-, douaneof bijzondere belastingen nochtans door de koper te betalen. Alle wijzigingen der transporttarieven
zijn ten laste van de koper.
De overligdagen voor het lossen van schepen, de verletdagen voor de wagons en de wachturen voor
de vrachtwagens blijven ten laste van de koper, die deze rechtstreeks met de vervoerder moet
regelen.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onze aanvaarding van de door de klant gedane
bestelling op zichzelf het uitdrukkelijk verzoek inhoudt om de goederen voor hun vertrek te komen
goedkeuren. Wij hoeven dus geen bijzonder bericht of verzoek tot de koper te richten, die geacht
wordt zelf navraag te doen omtrent de verzendingsdata, teneinde ten gepaste tijd - zo hij het wenst
- controle uit te oefenen. Indien er geen nazicht uitgeoefend werd, wordt de aanvaarding van de
goederen als definitief beschouwd en kan er nadien geen enkele klacht in overweging genomen of
aanvaard worden.
De aanvaarding van onze producten wordt gedaan of wordt verondersteld gedaan te zijn bij het
laden in het productiecentrum.
De kopers die, met het oog op de aanvaarding, wensen over te gaan tot een controle, zowel op
kwalitatief als op kwantitatief vlak, van de door ons geleverde producten, moeten ons hiervan tijdig
op de hoogte stellen opdat zij over het laadtijdstip geïnformeerd kunnen worden. De kosten van
proefneming en monsterneming zijn ten laste van de koper.
Het afnemen voor controle in een laboratorium, gekozen in gezamenlijk akkoord, moet gebeuren
in aanwezigheid van onze afgevaardigde, op het moment en op de plaats van lading volgens de
voorwaarden voorgeschreven door de in voege zijnde Belgische normen, bij gebreke waaraan de
resultaten niet tegen ons ingeroepen kunnen worden.
Indien om welke reden ook, de levering niet aan de contractvoorwaarden zou voldoen, beperkt onze
aansprakelijkheid zich tot het terugbetalen van de contractprijs van de geweigerde producten en
van de kosten van eventuele analyse en proefneming.
In alle andere gevallen zal onze aansprakelijkheid t.o.v. de koper beperkt blijven tot het bedrag
van de betrokken factuur, zonder btw. We zijn niet aansprakelijk voor de rechtstreeks of
onrechtstreekse schade opgelopen door de koper of door zijn eigen kopers en andere derden ten
gevolge van onze handelingen of het gebruik van onze producten, behoudens in geval van zware
of intentionele fout. Onze aansprakelijkheid houdt eveneens op van zodra onze goederen
behandeld, vermengd werden men andere producten of niet meer identificeerbaar zijn. De koper
vrijwaart de verkoper tegen elke klacht die zijn eigen kopers, derden of officiële instanties ten
laste van de verkoper zouden laten gelden.
Het staat vast dat het opslaan, het verwerken en het gebruik der goederen dienen te gebeuren in
overeenstemming met de geldende reglementeringen, de gebruiken en de regels der kunst,
volkomen gekend en aanvaard door de koper.
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6.

OVERMACHT – HARDSHIP - LEVERINGSTERMIJN;
Worden ondermeer als gevallen van overmacht aanzien die onze firma van alle schadevergoeding
en van iedere aansprakelijkheid ontslaan: volledige en zelfs gedeeltelijke stakingen of lock-outs,
een pandemie, een opgelegde of vrijwillige, gehele of gedeeltelijke lock down, ongevallen,
branden, machine-averij, stijgen of dalen van het waterpeil, vorst, gebrek aan grondstoffen, stilstand
van de bagger-en of breekmachine, hindernissen bij het varen, gebrek aan vervoermateriaal,
elektriciteit, gas, gasoil of water, en in het algemeen elke gedwongen vermindering van de fabricatie
of productie die zich zou voordoen, hetzij bij onze leveranciers, hetzij bij onze firma.
Wij behouden ons het recht voor om ofwel de leveringen in verhouding met de duur van de
overmacht te verminderen, ofwel de handelstermijn met een periode gelijk aan deze duur te
verlengen, of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat we enige
schadevergoeding zouden moeten betalen of enige aansprakelijkheid ten opzichte van de koper
zouden kunnen oplopen.
De verkoper is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare omstandigheden. Indien een wijziging in de
omstandigheden, onvoorzienbaar op het ogenblik van de afsluiting van de overeenkomst, de
uitvoering ervan buitensporig duur zou maken voor de verkoper, mag deze laatste een
heronderhandeling van de overeenkomst aan de koper vragen. In geval van weigering of mislukking
van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, die in geen geval 15 dagen mag
overschrijden, mogen de partijen de ontbinding van de overeenkomst afspreken, op de datum en
aan de voorwaarden die zij bepalen, of de verkoper alleen mag aan de Rechtbank vragen om over
te gaan tot aanpassing ervan of om het te beëindigen, op de datum en aan de voorwaarden die deze
vaststelt. De koper zal geen schadevergoeding kunnen vragen aan de verkoper.
De leveringsdatum door de koper vermeld en door ons aanvaard, is niet noodzakelijkerwijze bindend:
de bestellingen worden uitgevoerd naargelang de mogelijkheden. Het niet-naleven van de
vastgestelde termijn kan geen recht geven op schadevergoeding, zelfs indien er een bijzonder en
uitdrukkelijk beding betreffende de leveringstermijn bestaat, zal onze maatschappij van iedere
aansprakelijkheid ontslaan zijn indien de vertraging veroorzaakt wordt door een geval van
overmacht.
BETALINGEN – OVERDRACHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD - ONTBINDING
Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Er wordt geen disconto toegekend, tenzij andersluidende,
voorafgaandelijke en geschreven overeenkomst, hoe dan ook beperkt tot de betrokken bedrijfstak.
Trekking en/of aanvaarding van een wisselbrief kan niet gelden als schuldvernieuwing of afwijking
van deze essentiële verkoopsvoorwaarde.
Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest mee gelijk
aan 1 % per maand. Bovendien zal ervan rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag gelijk
aan 10 % van de te innen schuldvordering verschuldigd zijn met een minimum van 120 euro als
forfaitaire niet te verlagen schadevergoeding zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper
om schadeloosstelling te eisen voor de kosten die de forfaitaire vergoeding zou overschrijden.
De gehele of gedeeltelijke niet betaling van de leveringsprijs op de vervaldag maakt alle
schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en laat de verkoper toe elke andere levering op te
schorten. Bovendien, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper
zich het recht de verkoop als ontbonden te beschouwen en dit van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. De koper zal hiervan op gelijk welke manier, fax en e-mail inbegrepen, op de
hoogte gebracht worden. De verwijlinteresten en forfaitaire schadevergoeding, voorzien in huidige
voorwaarden, blijven verschuldigd ten titel van schadevergoeding ondanks de ontbinding van de
verkoop.
De eigendomsoverdracht van de goederen, onderworpen aan huidig contract, is afhankelijk van de
volledige betaling van de prijs. Zolang de koper alle facturen van de verkoper niet heeft betaald,
blijven de geleverde goederen de eigendom van de verkoper. De bepalingen van huidig artikel doen
niets af aan de overdracht van het risico dat plaatsvindt vanaf het laden in onze opslagplaatsen,
groeven en fabrieken. De verkoper behoudt zich het recht voor de geleverde goederen terug te
nemen, zelfs wanneer deze goederen zouden doorverkocht of verwerkt zijn. De wil tot terugname
van de geleverde goederen kan aan de koper op gelijk welke manier, fax en e-mail inbegrepen, ter
kennis gebracht worden.
Geen enkel protest of voorbehoud zal nog aanvaard worden, zo het niet SCHRIFTELIJK OF PER
EMAIL ingediend wordt binnen een termijn van maximum acht dagen na ontvangst van de factuur.
Na het verstrijken van deze termijn kan ons geen enkele klacht meer tegengesteld worden.
Indien er zich in de situatie van de koper enige verandering zou voordoen zoals overlijden,
onbekwaamheid, procedure in gerechtelijke reorganisatie, beslag, staking in betaling, vrijwillige of
gerechtelijke vereffening, faillissement, ontbinding, fusie, opslorping, een substantiële wijziging in
het aandeelhouderschap of wijziging van de juridische vorm, het laten protesteren van een al of niet
geaccepteerde wisselbrief, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke in gebrekestelling, de overeenkomst te vernietigen of waarborgen te eisen. De
verkoper zal eveneens gerechtigd zijn om een volledige schadevergoeding te eisen van de koper,
zonder mogelijkheid voor de koper om een schadevergoeding van de verkoper te vorderen voor de
ontbinding van de overeenkomst.
Elke overeenkomst wordt gedaan onder voorbehoud van betaalkrachtigheid van de koper. Onze
firma zal, te allen tijde, tijdens de overeenkomst het recht hebben om bij aangetekend schrijven
waarborgen te eisen omtrent de betaling van haar leveringen en zal zonder nader advies de
uitvoering mogen stopzetten, indien aan haar verzoek geen onmiddellijk gevolg wordt gegeven.
Ieder gebrek van betaling op de vervaldag - hoe gering ook – zelfs met betrekking op een andere
overeenkomst, zal onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling al de
door de klant verschuldigde bedragen opeisbaar stellen. Deze onmiddellijke opeisbaarheid zal
eveneens van toepassing zijn op onze nog niet vervallen schuldvorderingen zelfs indien er een
wisselbrief in betaling werd gegeven.
De koper mag geen enkele compensatie inroepen, noch eender welke opschorting in zijn betalingen.
Alle betalingen moeten te Brussel gebeuren. Van dit recht wordt geen afstand gedaan door het
aanvaarden van wisselbrieven. De buitenlandse wisselbrieven worden slechts aanvaard ten belope
van hun in België te verwezenlijken waarden.
BEVOEGDHEID
Alleen de Belgische wet is van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Brussel zijn territoriaal
bevoegd om de geschillen te beslechten. We behouden ons eveneens het recht voor om het geschil
eventueel in te leiden voor de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke
zetel van de koper.

