
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 
 

 
ALGEMEEN 
 
ART. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 

behoudens de wijzigingen die beide partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk overeenkomen. 
 

ART. 2. Door het aanvaarden van onze bestelling doet de verkoper 
afstand van alle tegenstrijdige bepalingen vermeld in zijn 
algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, zelfs indien 
daarin bepaald wordt dat ze uitsluitend geldig zijn. 
 

ART. 3. Garantiebewijzen, prospectussen en de publicitaire 
mededelingen uitgaande van de leverancier of de 
fabrikant maken deel uit van deze overeenkomst, voor 
zover zij de rechten van de koper die uit de wet en uit 
deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. 

 
 
PRIJS 
 
ART. 4. De in de bestelling genoemde prijs kan niet worden 

gewijzigd. Hij omvat alle bijkomende kosten, zoals kosten 
van de administratie, verpakking, plaatsing en aansluiting, 
alsook de kosten van de noodzakelijke toebehoren. 

 
 

LEVERINGSDATUM 
 
ART. 5. De overeengekomen leveringsdatum is strikt van 

toepassing. Levert de verkoper de goederen niet ten laatste 
op de overeengekomen leveringsdatum dan moet de koper 
de verkoper per aangetekende brief aanmanen zijn 
verplichting binnen 8 dagen na te komen. Verzuimt de 
verkoper ook gedurende die periode van 8 dagen de 
goederen te leveren, dan heeft de koper de keuze om per 
aangetekende brief, ofwel de uitvoering van de 
overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk en van 
rechtswege als ontbonden te verklaren. In beide gevallen 
heeft de koper dan tevens recht op vergoeding van de 
geleden schade. Gaat de koper over tot de ontbinding van 
de overeenkomst, dan heeft de koper eveneens recht op 
teruggave van alle reeds betaalde gelden.  
Wordt de overeenkomst ontbonden door de koper, dan heeft 
die vanaf dat ogenblik het recht zich elders te bevoorraden. 

 
ART. 6. In het bijzondere geval dat de levering na de 

overeengekomen leveringsdatum voor de koper ernstige 
financiële of morele schade met zich meebrengt, of niet 
meer past in het bijzondere kader waarvoor de aankoop 
gepland werd, kan hij per aangetekende brief de 
overeenkomst als onmiddellijk en van rechtswege 
ontbonden verklaren en zich elders bevoorraden. Hij heeft 
bovendien recht op teruggave en schadevergoeding. 

 
ART. 7. De koper kan nooit worden verplicht een gedeeltelijke 

levering te aanvaarden. De goederen dienen op de juiste 
wijze verpakt te worden. De goederen dienen tijdens de 
normale werktijden afgeleverd te worden, tenzij anders 
afgesproken. De verkoper zorgt ervoor dat de goederen 
duidelijk identificeerbaar zijn op de plaats van de levering en 
verwijst hiervoor met name naar de specificatie van de 
bestelbon. 
De handtekening van de magazijnbeheerder op de 
leveringsnota of elk ander gelijkaardig document geldt enkel 
als ontvangstbewijs van de goederen. Zij geldt in geen geval 
als aanvaarding van de hoeveelheid, de kwaliteit of de 
goede staat van de geleverde goederen. 

 
 
PLAATS VAN LEVERING 
 
ART. 8. De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen 

plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op 
het aangegeven adres van de koper. 

 
 
 
 
 
 

KWALITEIT EN GEBREKEN 
 
ART. 9. De verkoper waarborgt dat de geleverde koopwaar 

gebruiksklaar is en vrij van alle zichtbare en verborgen 
gebreken. Hij verklaart dat de koopwaar overeenstemt met 
hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale 
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, 
met de bestaande veiligheidsnormen en met de advertenties 
en reclameboodschappen van de verkoper, invoerder of 
fabrikant. Elke niet-overeenstemming met die gegevens 
wordt hierna gebrek genoemd. 

 
ART. 10. Is de koopwaar aangetast door een gebrek, dan heeft de 

koper normalerwijze de keuze tussen de vervanging ervan 
door andere koopwaar van hetzelfde soort en type, en de 
terugbetaling van een deel van de prijs dat evenredig is aan 
de tekortkoming. Betreft het daarentegen een relatief klein 
en weinig belangrijk gebrek dat nog niet eerder tevergeefs 
hersteld werd, dan kan de verkoper zich beperken tot een 
herstelling, op voorwaarde dat die de normale bruikbaarheid 
van de koopwaar niet schaadt. 
Indien de koper de vervanging kiest, en indien de koopwaar 
minstens gedurende de helft van de normale gebruiksduur 
gediend heeft, moet de koper de verkoper op een billijke 
manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. 
In al deze gevallen heeft de koper bovendien recht op een 
vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. 

 
ART. 11. Gebreken die bij de levering bestonden en die de koper na 

controle redelijkerwijze kon vaststellen, worden geacht te 
zijn aanvaard indien de koper binnen de maand geen 
schriftelijke bezwaren heeft laten kennen aan de verkoper. 
Andere gebreken moet de koper binnen 2 maanden na het 
ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. 
Terzelfder tijd moet hij de verkoper laten weten of hij 
herstelling, vervanging, terugbetaling van een deel van de 
prijs, of de ontbinding van de overeenkomst wenst. 

 
ART. 12. Zodra de overeenkomst definitief is en de verkochte zaak 

voldoende gespecificeerd of omschreven is, wordt de koper 
eigenaar. Zolang de zaak niet in het bezit van de koper is 
geleverd, blijft het risico wegens verlies of beschadiging bij 
de verkoper. 

 
ART. 13. Binnen de 8 dagen na het optreden van toeval of overmacht 

die de levering of tijdige levering zou vertragen of 
onmogelijk maken, dient de verkoper de koper hiervan te 
verwittigen. In dat geval heeft de koper de keuze om het 
contract als ontbonden te beschouwen en terugbetaling te 
vragen van alle reeds betaalde gelden, of om een uitstel van 
levering toe te staan, voor zover dat nog mogelijk is. 

 
 

MODALITEITEN 
 
ART. 14. Onze referentie van de bestelbon dient te worden 

opgenomen op de factuur, zoniet wordt deze laatste naar de 
leverancier teruggestuurd. 

 
 
BETALING 
 
ART. 15. Wij aanvaarden geen contante betalingen  
 
ART. 16. De afrekeningen gebeuren in de munteenheid vermeld bij 

de bestelling, netto en zonder korting, op 60 dagen na de 
datum van ontvangst van de factuur. 

 
 

BEVOEGDE RECHTBANK 
 
ART. 17. De rechtbank van de woonplaats van de koper is bevoegd, 

tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 


