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1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Bestellingen en overeenkomsten zijn slechts bindend na onze schriftelijk bevestiging, of door het opsturen van onze factuur. 
Onze offertes zijn slechts bindend indien zij een geldigheidsduur vermelden. Wij behouden ons het recht voor te alle tijde de 
karakteristieken van onze producten te wijzigen.

2. Bij annulatie van de bestelling lastens de klant, zal een forfaitaire schadevergoeding van 20 % voor het gedeelte tot 250.000 
€ en van 5 % voor het daarboven liggende gedeelte, vermeerderd met alle door ons gemaakte kosten, van rechtswege 
onmiddellijk vorderbaar zijn, onverminderd ons recht om uitvoering van de overeenkomst te eisen.

2. MODALITEITEN

1. Overdracht van eigendom gebeurt slechts na volledige betaling van de prijs. Overdracht van risico gebeurt conform de 
Incoterms.

3. PRIJS

1. Behoudens andersluidend beding zijn al onze prijzen « af fabriek », in € en exclusief alle rechten en taksen.

2. Bij vermelding van, of koppeling aan, een vreemde munt zullen onze prijzen herzien worden, evenredig met de wijziging in de 
wisselkoers van de toepaste munt tegenover de €, op het ogenblik van de facturering.

3. Onze standaard verpakking is in de prijs begrepen. Elke door de klant gevraagde afwijking zal hem aangerekend worden.

4. BETALING

1. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen contant betaalbaar.

2. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen bij export contant betaalbaar ; de klant zal tegelijk met zijn bestelling een 
onherroepelijk documentair krediet doen openen, te gebruiken op zicht en bevestigd door de Belgische bank.

3. Bij elke verslechtering in de fi nanciële situatie van de klant, of bij wanbetaling van een factuur, hebben wij het recht de 
overeenkomst te verbreken, waarborgen te eisen en/of de nog resterende leveringen op te schorten, zonder enige formaliteit 
en onder voorbehoud van al onze rechten. Bij wanbetaling van een vervallen som worden alle andere nog niet vervallen 
bedragen eisbaar.

4. Bij vertraging in de betaling wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een 
forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 150,-. Bijkomend zijn er intresten verschuldigd te belope van 
12% per jaar en forfaitaire inningskosten van € 150,- bij het aanstellen van een externe partij ter invordering.

5. De klant is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten in geval van klacht of beroep op de waarborg.

5. LEVERINGSTERMIJNEN

1. De leveringstermijnen zijn bij benadering aangegeven en verplichten ons al het mogelijke te doen om ze te respecteren 
zonder dat het overschrijven ervan de klant enig recht op schadevergoeding en/of annulatie van zijn bestelling verschaft.

6. LEVERING EN AANVAARDING

1. Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering moeten ons onmiddellijk schriftelijk 
overgemaakt worden, en ten laatste acht dagen na aankomst van de producten.

7. WAARBORG

1. Onze producten worden gewaarborgd tegen werkingsgebreken voortkomend uit een fabricage- of materiaalfout, voor een 
periode bepaald voor elk product afzonderlijk of, bij ontstentenis daarvan, voor een periode van zes maanden vanaf de 
levering. Voor het materieel dat niet door ons gefabriceerd wordt verlenen wij enkel de waarborg van de fabrikant.

2. De klant moet ons, zonder uitstel en schriftelijk, de gebreken mededelen die tot uiting zijn gekomen. Indien het gebrek 
gedekt is door dit artikel, verbinden wij er ons toe het te verhelpen binnen een redelijke termijn. Wij kunnen naar onze 
keuze en volgens de aard van het product, hetzij het ons doen terugsturen voor herstelling of vervanging, hetzij de klant 
crediteren voor het defecte product. Het terugsturen van producten zal slechts aanvaard worden na ons schriftelijk akkoord 
en overeenkomstig onze instructies.

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij zullen tot geen enkele schadeloosstelling gehouden zijn tegenover de klant of derden, voor onrechtstreekse schade, 
zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, verhoging van algemene kosten en verlies van gegevens, als gevolg van storingen 
of onderbrekingen in de werking van de producten of van het stilleggen ervan voor garantie-of onderhoudsverplichtingen.

2. Tussenkomst in de rechtstreekse schade aan personen of goederen, tenzij veroorzaakt door gebrekkige producten, is 
beperkt tot 5.000 € per schadegeval en voor zover het gaat om werkelijk geleden en bewezen schade. De klant waarborgt 
ons tegen elk verhaal van derden.

3. Schade veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie 
het slachtoffer verantwoordelijk is, wordt uitgesloten.

9. TOEPASSELIJKE WET- RECHTSBEVOEGDHEID

1. Belgisch recht beheerst deze overeenkomst met uitsluiting van de wet op de internationale koop van roerende zaken (Den 
Haag, 1964).

2. Voor ieder geschil erkent de klant de bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg. Wij kunnen nochtans het geschil 
voor elke andere bevoegde rechtbank brengen, in het Groothertogdom Van Luxemburg of in het buitenland.


