
Algemene Verkoopsvoorwaarden 
1. Offerten 

De offerten van de leverancier worden zonder verbintenis gedaan. De 
aangeboden prijs verbindt de leverancier voor de duur vermeld in de offerte 
met een maximum duur van 1 maand, te rekenen vanaf de datum van 
aanbod, behoudens afwijkend beding. 
Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verpakkings-, verplaatsings- en 
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Orderbevestiging 
De leverancier verbindt zich slechts door zijn geschreven bevestiging. 

3. Levertermijnen 
a. De leveringstermijnen worden vermeld ten titel van aanduiding en de 

leverancier zal zich inspannen om ze zo goed mogelijk te eerbiedingen. 
b. Indien in de orderbevestiging geen enkele termijn aangeduid, dan zal 

de levering ten laatste 6 maanden na datum van de orderbevestiging 
moeten gebeuren. In elk geval kan een vertraging bij de levering geen 
aanleiding geven tot annulatie, tenzij na verloop van tenminste één 
maand na een ingebrekestelling door de koper per aangetekende brief. 

4. Plaats van levering vervoer en verpakking 
a. Behoudens bijzondere bepaling, worden de goederen af magazijn van 

de leverancier geleverd. Van dat ogenblik af is het risico voor rekening 
van de koper. 

b. Het vervoer wordt gedaan op kosten en risico van de koper, zowel voor 
de afhaling van, als de eventuele terugzending naar de fabrieken van de 
leverancier. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor het 
verkrijgen van in-en uitvoervergunningen. 

c. Verpakking wordt afzonderlijk gefactureerd. 
5. Klachten en terugzendingen 

a. Andere klachten dan deze te wijten aan verborgen gebreken zullen 
enkel in overweging worden genomen indien ze schriftelijk gericht 
worden aan de verkoper, binnen de acht dagen na ontvangst van de 
goederen en voor wederverkoop of verwerking ervan. 

b. In geval van akkoord van de leverancier inzake de gegrondheid van de 
klacht, behoudt deze zich het recht voor om een vervangingslevering 
uit te voeren, tegen dezelfde verkoops- en leveringsvoorwaarden als 
van de terugzonden goederen. 

c. Het gebrek of de niet-overeenstemming van de levering ontslaat de 
koper niet van het afnemen van het saldo van zijn contract. 

d. Geen enkele terugzending van goederen mag geschieden zonder 
schriftelijke toestemming van de koper. 

e. Geen enkele aftrek van het factuurbedrag kan geschieden tenzij een 
kredietnota door de leverancier werd opgesteld. 

f. De leverancier is niet verantwoordelijk voor fouten voortkomende uit 
de toegeleverde materialen, of een tekening vermeld of gespecifieerd 
door de koper. De leverancier is niet verantwoordelijk voor defecten. 
Dit slaat op gelijk welk verlies dit defect mag veroorzaken, inclusief 
productieverlies, winstverlies en andere indirecte verliezen. 

g. De leverancier zal niet verantwoordelijk zijn voor gelijk welke schade 
aangericht aan eigendom, veroorzaakt door het product nadat het 
geleverd werd en in bezit van de koper is. De leverancier zal eveneens 
niet verantwoordelijk zijn voor aangerichte schade tijdens het 
productieproces of herstelling van de producten door de koper 
geproduceerd of aan producten die een onderdeel vormen van de 
producten van de koper. Indien de leverancier aansprakelijkheid 
oploopt naar een derde toe voor schade zoals beschreven in de 
voorgaande paragraaf, zal de koper de leverancier vrijwaren, 
verdedigen en de leverancier onschadelijk houden. Indien een 
schadeclaim, beschreven in deze clausule, door een derde partij tegen 
één van de andere partijen gelanceerd wordt, zal deze laatste partij 
daarvan de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen. De 
leverancier en de koper zijn gezamenlijk verplicht zich te laten dagen 
voor de rechtbank of arbitragehof om alle schadeclaimstegen hen 
ingediend te onderzoeken, schadeclaims op basis van schade 
veroorzaakt door het product. 

6. Prijs en betaling 
Voor alle facturen beneden 40€ excl. BTW, worden er forfaitair 10€ 
administratiekosten aangerekend. De prijzen worden vastgesteld op basis 
van de belastingen, taksen, salarissen, transporttarieven, in voege op het 
ogenblik van het afsluiten van de verkoop. Elke verwijzing van één van deze 
elementen, optredend tussen de bestelling en de terbeschikkingstelling van 
de goederen zal door de koper worden gedragen of in zijn voordeel worden 
verrekend. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum op het 
adres van de leverancier. Ingeval van vertraging bij de betaling zal er van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn 
van minimum 1,5% per maand, vanaf de vervaldag tot aan de volledige 
afbetaling en berekend op de volledige opeisbare schuld. Daarenboven zal er 
nog een bedrag van minimum 15 % van het onbetaalde saldo, met een 
minimum van 125,-€, van rechtswege moeten betaald worden ten titel van 

forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding. Deze vergoeding dient tot 
dekking van onze bijkomende organisatiekosten. 

7. Overmacht 
a. Elke partij zal gerechtigd zijn deze voorwaarden op te schorten 

ingevalle het contract onderhevig is aan bezwarende omstandigheden 
of één van de volgende omstandigheden: industriële disputen en 
andere omstandigheden buiten controle van de partijen zoals brand, 
oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstanden, inbeslagnames, 
aanvallen, embargo, elektricitietsbeperkingen, machinebreuk of uitstel 
van leveringen van onderleveranciers veroorzaakt door 
omstandigheden zoals beschreven in deze clausule. Omstandigheden 
waarnaar in deze clausule verwezen wordt, die optreden voor of na 
ontstaan van het contract, zal enkel recht van opschorting geven indien 
de uitwerking hiervan niet kan voorzien worden ten tijde van het 
contract. 

b. De partij die zich beroept op heirkracht zal de ander partij schriftelijk, 
zonder uitstel, verwittigen met vermelding van de omstandigheden.  

8. Onderhoud 
Op verzoek van de klant of krachtens de termen van het totaalcontract 
wordt door de leverancier in het onderhoud van de verkochte goederen 
voorzien. De tijd der interventies wordt slechts gegeven als aanwijzing en 
vertraging in de herstelling kan geen schade vergoeding met zich 
meebrengen. Elke klacht desbetreffende de interventie van de technici van 
de leverancier en de goede werking van de wisselstukken moet met de 
nodige motivering binnen de acht dagen van de interventie of de levering 
van de wisselstukken per aangetekend schrijven, ingediend worden. Alle 
interventies van de leverancier zijn contant te betalen, uitgezonderd 
tegenstrijdige bepalingen. 

9. Schorsing en ontbinding van het contract (uitzonderlijke 
ontbindingsclausule) 

Indien de koper dit contract of elk ander contract, met de leverancier 
afgesloten, geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, kan de leverancier van 
rechtswegen en zonder ingebrekestelling de uitvoering van zijn eigen 
verbintenissen opschorten. Bovendien kan de leverancier, onverminderd het 
recht om herstelbetaling van de geleden schade te eisen, in geval van 
vertraging bij de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de 
verplichtingen van de koper, ten allen tijde – mits betekening per 
aangetekende brief – onderhavig contract van rechtswege geheel of 
gedeeltelijk laten ontbinden. In dit geval zal de koper onverwijld en uiterlijk 
48 uur na ontvangst van de betekening, de herkenbare goederen ter 
beschikking van de leverancier stellen. 

10. Verliezen 
Behoudens andersvermelding in deze algemene condities zal er geen 
aansprakelijkheid van gelijk welke partij naar de andere toe zijn in gevalle 
van productieverlies, winstverlies, gebruiksverlies, contractverlies of gelijk 
welk ander direct of indirect verlies. 

11. Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht 
De leverancier behoudt zich het recht voor om ieder geschil, voortvloeiend 
uit onderhavig contract, voor te leggen aan de rechtbanken van zijn 
rechtsgebied. Dit contract wordt beschouwd als een Belgisch contract. 

12. Afwijking 
De uitgifte van een wissel of het akkoord inzake elke andere overeenkomst 
van betaling brengt geen schuldvernieuwing, noch afwijking van de clausules 
van onderhavig contract teweeg. 

13. Eigendomsvoorbehoudclausule 
De goederen blijven het eigendom van de leverancier, zolang de koper de 
verschuldigde koopsom en de gebeurtelijke intresten niet volledig aan de 
leverancier zijn voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. De 
eventueel gestorte voorschotten blijven de leverancier toegekend bij wijze 
van vergoeding voor het gebruik van de geleverde goederen. 

14. Diversen 
a. Wijzigingen van een of meerdere van de clausules hierover, brengen 

geen enkele wijziging mede van de overige clausules die van strikte 
toepassing blijven. De aanvaarding van de offerte van de leverancier 
houdt aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in die de 
contractsverhouding tussen koper en leverancier zullen beheersen, 
niettegenstaande strijdige standaardbedingen van de koper. 

b. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 
december 2004, compenseren en verrekenen De Beleyr-Engineering nv 
en de koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en 
toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de 
permanente relatie tussen  en de Opdrachtgever steeds maar de 
grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische 
verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval 
tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende 
schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de 
Opdrachtgever en De Beleyr-Engineering nv doorgevoerde 
schuldvergelijking. 


