Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
I. Algemeen
De onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle contracten met
ondernemers en rechtspersonen van publiek recht. Zij maken integraal deel uit van de koopovereenkomst.
Tegenstrijdige of afwijkende aankoopvoorwaarden of andere inperkingen van de koper zijn ongeldig, tenzij
de verkoper uitzonderlijk hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd heeft.

7.

Indien het de verkoper lijkt dat de realisering van zijn aanspraken bedreigd is, dan moet de koper op
verzoek van de verkoper de overdracht van zijn vorderingen aan de verkoper aan zijn afnemers
meedelen en de verkoper alle vereiste inlichtingen en documenten geven. Beslag of enige aantasting
van derden op de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt en overgedragen aanspraken
moet de koper onverwijld meedelen aan de verkoper.

8.

Indien de waarde van de waarborgen waarop de verkoper recht heeft, meer dan 20 % groter is dan de
te verzekeren vorderingen van de verkoper tegen de koper, dan is de verkoper op vraag van de koper
verplicht tot vrijgave van zekerheden in de mate van de overschrijding. De keuze van de vrij te geven
zekerheid gebeurt door de verkoper.

II. Offertes, orders
1.

Offertes van de verkoper zijn vrijblijvend met betrekking tot prijs, aantal, leveringstermijn en
leveringsmogelijkheid.

2.

Orders van de koper worden enkel door schriftelijke bevestiging van de verkoper (ook factuur of
leveringsbon) bindend voor de verkoper.

IX. Schadeloosstelling
1.

Schadeclaims van de koper – ook van extracontractuele aard – tegen de verkoper, zijn bedienden en
andere agenten, zijn in geval van licht nalatig plichtsverzuim van de verkoper, zijn bedienden en
andere agenten uitgesloten, tenzij het verzuim een plicht betreft, die voor de bewerkstelliging van het
doel van het contract van wezenlijk belang is.

2.

Voor indirecte schade evenals voor schade die op het ogenblik waarop het contract wordt afgesloten,
niet kan worden voorzien, is de verkoper enkel aansprakelijk, wanneer er sprake is van een grote
schuld van de verkoper, zijn kaderleden of andere agenten.

3.

De bovenstaande beperkingen gelden niet voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijke
verwondingen. Dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals bv. de aansprakelijkheid
bij een waarborg of de productaansprakelijkheidwet, blijven onaangetast.

III. Facturatie
1.

De prijzen van de verkoper die gelden op het moment van de levering, worden gefactureerd.

2.

Indien de verkoper in de periode tussen het afsluiten van het contract en de levering een algemene
prijsverhoging doorvoert, heeft de koper binnen een termijn van twee weken na bekendmaking van de
prijsverhoging het recht om zich uit het contract terug te trekken, tenzij de prijsverhoging enkel steunt op een
verhoging van de vrachttarieven. Het recht om zich terug te trekken geldt niet bij langdurige
leveringscontracten .

3.

Indien de betaling in een andere munteenheid dan de euro (EUR) is overeengekomen, dan behoudt de
verkoper zich het recht voor om de prijs in vreemde valuta bij de facturatie zodanig te verminderen of te
verhogen, zodat het bedrag van de factuur overeenstemt met de tegenwaarde in euro, van de schuld in
vreemde valuta zoals deze was overeengekomen op het moment waarop het contract werd afgesloten.

4.

De gewichtsbepaling die beslissend is voor de berekening, gebeurt op de verzendplek van de leverende
bedrijfseenheid van de verkoper, tenzij de koper op zijn kosten een weging vanwege de
spoorwegmaatschappij vraagt in het station van vertrek.

IV. Betaling
1.

Voor het indienen van wissels is de toestemming van de verkoper nodig. De trekking geldt als betaling, onder
voorbehoud van inning. Maximale looptijd voor wissels is negentig dagen na factuurdatum. Disconto,
wisselkosten, zegelrechten en andere taksen vanaf dertig dagen na factuurdatum vallen ten laste van de
koper.

2.

Indien er gegronde twijfel bestaat aangaande de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper en indien de
koper ondanks overeenkomstige aanmaning geen vooruitbetaling doet of bereid is een gepaste borgsom te
storten voor de betaling die hij moet verrichten, dan heeft de verkoper het recht, in de mate dat hijzelf nog
geen prestatie verricht heeft, zich terug te trekken uit het contract.

3.

Betalingen worden pas beschouwd als uitgevoerd, wanneer het overeenstemmende bedrag definitief
beschikbaar is op een rekening van de verkoper.

4.

De verkoper behoudt zich het recht voor, betalingen te gebruiken om de langst openstaande rekeningen plus
de bijbehorende verwijlinteresten en kosten te vereffenen, en weliswaar in deze volgorde: kosten, interesten,
hoofdvordering.

5.

Retentie van betalingen vanwege de koper is uitgesloten. De koper mag enkel schuldvergelijking toepasen
voor zijn onbetwiste en rechtsgeldig vastgestelde uitvoerbare vorderingen.

X. Klachten
1.

Klachten worden enkel in aanmerking genomen, wanneer ze onverwijld, schriftelijk, evenwel uiterlijk
binnen veertien dagen na aankomst van de koopwaar, met bezorging van bewijzen, stalen,
pakbonnen, evenals opgave van het factuurnummer, de factuurdatum en de markeringen op de
verpakkingen worden ingediend.

2.

Bij verborgen gebreken moet de schriftelijke klacht onverwijld na vaststelling van het gebrek gebeuren.
De bewijslast voor het feit, dat het om een verborgen gebrek gaat, ligt bij de koper.

3.

Koopwaar die voorwerp is van een klacht mag enkel met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper
worden teruggestuurd.

XI. Rechten van de koper bij gebreken
1.

2.

3.

V. Levering
1.

De verkoper doet steeds zijn best om zo snel mogelijk te leveren. Er bestaan geen vaste leveringstermijnen.

2.

Indien in afwijking hiervan toch een vaste leveringstermijn overeengekomen is, moet de koper in geval van
achterstallige levering aan de verkoper een bijkomende redelijke termijn toestaan.

3.

De vervulling van het contract gebeurt onder voorbehoud van de correcte en tijdige eigen bevoorrading van
de verkoper.

4.

Als dag van de levering geldt de dag waarop de koopwaar de fabriek of een magazijn verlaat, en, wanneer
deze dag niet vastgesteld kan worden, de dag, waarop zij aan de koper ter beschikking gesteld wordt.

5.

Voor de terbeschikkingstelling van inpakmateriaal van de verkoper, met inbegrip
terbeschikkingstelling van tankwagens en tankcontainers, gelden bijzondere voorwaarden.

van

4.

XII. Verjaring
Vorderingen in verband met gebreken verjaren binnen een jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin,
tenzij het bij de koopwaar gaat om een zaak die overeenkomstig zijn gebruikelijke toepassingswijze
voor een bouwwerk is gebruikt en diens gebreken heeft veroorzaakt. In dat geval verjaren ze binnen
twee jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin. Dwingende wettelijke verjarings- en
aansprakelijkheidsvoorschriften zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid bij een waarborg, de
aansprakelijkheid voor fouten ingevolge opzettelijkheid en grove nalatigheid, voor dood en lichamelijke
verwondingen, voor de schending van wezenlijke contractverplichtingen, de aansprakelijkheid volgens
de productaansprakelijkheidwet en de voorschriften aangaande de aankoop van consumptiegoederen
blijven onaangetast.

de

VI. Overmacht, contracthindernissen
Overmacht van elke aard, onvoorzienbare bedrijfs-, verkeers- of verzendingsproblemen, oorlog,
terroristische aanslagen, brandschade, overstromingen, onvoorzienbaar tekort aan arbeidskrachten, energie,
grondstoffen of hulpstoffen, stakingen, lock-outs, beschikkingen van overheidswege of andere hindernissen
die buiten de wil van de prestatieplichtige partij liggen, die de fabricatie, verzending, afname of het verbruik
beperken, vertragen, hinderen of onredelijk maken, heffen voor duur en omvang van de storing de
verplichting tot levering of afname op. Indien de levering en/of afname met meer dan acht weken wordt
overschreden ingevolge de storing, hebben beide partijen het recht zich uit het contract terug te trekken.
Wanneer de leveranciers van de verkoper geheel of gedeeltelijk wegvallen, is de laatstgenoemde niet
verplicht een voorraad aan te leggen bij vreemde leveranciers. In dit geval heeft de verkoper het recht de
beschikbare hoeveelheid koopwaar te verdelen, rekening houdend met zijn eigen behoefte.
VII. Verzending
1.

De verkoper behoudt zich de keuze van de verzendingsweg en verzendingswijze voor. Extra kosten die
ontstaan door bijzondere verzendingswensen van de koper, vallen te zijnen laste. Datzelfde geldt ook voor
verhogingen van de vrachttarieven die plaatsvinden na het afsluiten van het contract, eventuele meerkosten
voor omleiding, opslagkosten enz., voorzover er geen franco levering is overeengekomen.

2.

Het risico voor vernietiging, verlies of beschadiging van de koopwaar wordt bij hun verzending, of in geval
van afhaling door de koper bij hun terbeschikkingstelling, overgedragen op laatstgenoemde.

XIII. Hoedanigheid van de koopwaar, technisch advies, gebruik en verwerking
1.

Als hoedanigheid van de koopwaar geldt principieel enkel de hoedanigheid die beschreven is in de
productbeschrijvingen, specificaties en markeringen van de verkoper. Publieke uitingen, aanprijzingen
of reclame houden geen aanduiding van hoedanigheden in verband met de koopwaar in.

2.

Het gebruikstechnische advies van de verkoper, mondeling, schriftelijk en via testen, gebeurt naar eer
en geweten, geldt evenwel enkel als vrijblijvende aanwijzing, ook in verband met eventuele
octrooirechten van derden, en stelt de koper niet vrij van een eigen controle van de door de verkoper
geleverde producten in verband met hun deugdelijkheid voor de beoogde procédés en doeleinden.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten gebeuren buiten de controlemogelijkheden van
de verkoper en vallen daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper.

XIV. Merken
1.

Het is niet toegelaten om met verwijzing naar de producten van de verkoper aan derden
surrogaatproducten aan te bieden of te leveren in de plaats van de producten van de verkoper en om
in prijslijsten en soortgelijke documenten productnamen van de verkoper, om het even of die
beschermd is of niet, met het woord "surrogaat" in verband te brengen of tegenover de benamingen
van surrogaatproducten te plaatsen.

2.

Het is verder niet toegelaten, bij het gebruik van producten van de verkoper voor productiedoeleinden
of bij de verdere verwerking, productnamen van de verkoper, in het bijzonder zijn merknamen, als
onderdeel te gebruiken op dergelijke waren of hun verpakking of in de bijhorende drukwerken en
reclamemateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De levering van
producten onder een merk mag niet worden beschouwd als een toestemming om dat merk te
gebruiken voor de producten die daaruit worden gemaakt.

VIII. Eigendomsvoorbehoud
1.

De koopwaren worden pas eigendom van de koper, wanneer deze al zijn verplichtingen die voortvloeien uit
de zakenrelatie met de verkoper, met inbegrip van de nevenvorderingen, schadeclaims, en inningen van
cheques en wissels, heeft vervuld. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan wanneer afzonderlijke
vorderingen van de verkoper in een lopende rekening worden opgenomen en het saldo vastgesteld en
erkend is.

2.

De verkoper heeft het recht om, zonder een uiterste termijn te zetten en zonder zich terug te trekken uit het
contract, de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt van de koper terug te eisen, ingeval deze
met de vervulling van zijn verplichtingen tegenover de verkoper in gebreke is. Bij de terugname van de
koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, is er enkel een terugtrekking uit het contract, wanneer de
verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Indien de verkoper zich terugtrekt uit het contract, dan kan hij
voor de duur van de afstand van het gebruik van de koopwaar een gepaste vergoeding vragen.

3.

In het geval van een verwerking van de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, handelt de koper
voor rekening van de verkoper, zonder evenwel een of andere aanspraak wegens de verwerking tegen de
verkoper te verwerven. Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper heeft dus ook betrekking op de
producten die ontstaan door de verwerking. Wordt de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt
samen met producten verwerkt, die het eigendom van derden zijn, of wordt de koopwaar waarop het
eigendomsvoorbehoud geldt, vermengd of verbonden met producten die het eigendom van derden zijn, dan
verwerft de verkoper het mede-eigendom van producten die hierdoor ontstaan in verhouding van de
factuurwaarde van de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt tot de factuurwaarde van de waren
die eigendom van derden zijn. Gebeurt de verbinding of vermenging met een hoofdzaak van de koper, dan
staat de koper nu zijn eigendomsrechten op het nieuwe voorwerp af aan de verkoper.

4.

5.

6.

De koper is verplicht de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt voor de verkoper zorgvuldig te
bewaren, op eigen kosten in stand te houden en te herstellen, en het op eigen kosten te verzekeren tegen
verlies en beschadiging in het vereiste kader van iemand die als een zorgvuldige handelaar optreedt. Hij
draagt zijn aanspraken die voortvloeien uit verzekeringscontracten, hierdoor vooraf over aan de verkoper.
Zolang de koper zijn verplichtingen tegenover de verkoper vervult zoals voorgeschreven, heeft hij het recht,
om bij een gewone bedrijfsuitvoering over de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt te
beschikken; dit geldt evenwel niet wanneer en in de mate dat er tussen de koper en zijn afnemers een
overdrachtverbod met betrekking tot de vorderingen van de koper tegen de afnemers, overeengekomen is.
De koper is niet bevoegd tot verpandingen, overdracht van zekerheden of het vestigen van enige andere
rechten. Bij doorverkoop moet de koper de eigendomsovergang afhankelijk maken van de volledige betaling
van de koopwaar door zijn afnemers.

Vorderingen van de koper in verband met gebreken zijn beperkt tot het recht op hernieuwing. Indien
de hernieuwing door de verkoper mislukt, kan de koper de koopprijs verlagen of, indien hij dat wenst,
zich uit het contract terugtrekken. Dit geldt niet voor schadeclaims overeenkomstig punt IX.
Aanspraken van de koper wegens kosten die nodig zijn voor de hernieuwing, in het bijzonder
vervoers-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voorzover de kosten toenemen omdat
het voorwerp van de levering achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de koper is
gebracht, tenzij de overbrenging overeenstemt met de bestemming en het reglementair gebruik van
de koopwaar.
Gaat het bij de garantie om een regres van de koper, nadat die volgens de bepalingen van de
aankoop inzake verbruiksgoederen succesvol is geclaimd, dan blijven de regresaanspraken op basis
van de voorschriften aangaande aankoop van consumptiegoederen onaangetast. Op de aanspraak op
schadeloosstelling is punt IX van toepassing.
De koper is verplicht de verkoper onverwijld op de hoogte te brengen van elk geval van regres dat in
de leveringsketting optreedt. Wettelijke regresaanspraken van de koper tegenover de verkoper
bestaan enkel voorzover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten afgesloten heeft die verder
gaan dan de wettelijke aanspraken in verband met gebreken.
De overeenkomst van een waarborg moet schriftelijk gebeuren. Een waarborgverklaring is slechts
geldig als ze de inhoud van de waarborg evenals de duur en het ruimtelijke geldigheidsgebied van de
waarborgbescherming voldoende bepaald beschrijft.

XV. Toepasselijk recht, interpretatie van clausules enz.
1.

Het Belgisch recht is van toepassing.
De toepassing van de algemeen geldende wetten aangaande de internationale aankoop van roerende
goederen en inzake het afsluiten van internationale koopcontracten aangaande roerende goederen –
allebei van 17 juli 1973 – evenals van het Weens koopverdrag van 11/04/1980 worden uitgesloten.

2.

Clausules die gebruikelijk zijn in de handel, moeten volgens de telkens geldende Incoterms worden
uitgelegd.

3.

Indien overeengekomen is dat de verkoper de kosten van de invoerrechten van het land van
bestemming draagt, vallen de verhogingen van die heffingen, die optreden tussen de afgifte van de
orderbevestiging en de levering van de koopwaar, ten laste van de koper. Alle overige bijdragen,
taksen en kosten die samenhangen met het koopcontract, worden eveneens door de koper gedragen.

XVI. Plaats van levering en betaling en bevoegde rechtbank; geldigheidsclausule
1.

Plaats van levering is de respectieve verzendingsplaats, plaats van betaling is Antwerpen.

2.

Voor beide zaken is de bevoegde rechtbank Antwerpen. De verkoper heeft bovendien het recht zijn
aanspraken te doen gelden bij de algemene bevoegde rechtbank van de koper.

3.

Indien bepaalde clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig
zijn, dan raakt dat niet aan de geldigheid van de overige clausules resp. de andere delen van
dergelijke clausules. Een ongeldige regeling moet door de partijen worden vervangen door een
regeling, die het economisch doel van de ongeldige regeling het dichtst benadert en geldig is.

De koper draagt hierdoor alle aanspraken die ontstaan uit een rechtsoverdracht van de koopwaar waarop het
eigendomsvoorbehoud geldt, met alle nevenrechten en waarborgen, inclusief wissels en cheques, op
voorhand over aan de verkoper tot zekering van alle aanspraken die voor de verkoper tegen de koper
ontstaan uit hoofde van hun zakelijke relatie. Indien de koopwaar waarop het eigendomsvoorbehoud geldt
samen met andere zaken tegen een totaalprijs wordt verkocht, dan is de overdracht beperkt tot het
evenredige bedrag van de factuur van de verkoper voor de meeverkochte koopwaar waarop het
eigendomsvoorbehoud geldt. Indien waren worden verkocht, waarvan de verkoper overeenkomstig
bovenstaand punt 3 mede-eigenaar is, dan is de overdracht beperkt tot dat deel van de vordering, dat
overeenstemt met het mede-eigenaaraandeel van de verkoper. Indien de koper de koopwaar waarop het
eigendomsvoorbehoud geldt, gebruikt voor de verwerking tegen betaling van zaken die tot de eigendom van
een derde behoren, dan draagt hij hierdoor op voorhand tot bovenvermelde zekering zijn
vergoedingsaanspraak tegen de derde aan de verkoper over. Zolang de koper zijn betaalverplichtingen tijdig
nakomt, heeft hij het recht de vorderingen uit een doorverkoop of een verwerking zelf te innen. Hij is niet
bevoegd tot verpandingen en enige rechtsafstand.
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