
VERKOOPS- en AANNEMINGSVOORWAARDEN 

1. Onze leveringen en facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd 

andersluidend beding, contant betaalbaar te Heusden-Zolder. 

2. Wij wijzen formeel de voorwaarden af die op de brieven of op andere documenten van de klant 

voorkomen. Elke uitvoering, levering, factuur of contract brengt met zich mee dat de klant aan de 

zijne verzaakt. 

3. De geleverde goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper-aannemer tot na de 

volledige betaling. Wanneer de geleverde goederen niet betaald worden op de vervaldag, kan de 

verkoper de verkoop als ontbonden beschouwen door de koper en de goederen terug te halen. In 

dat geval is de koper als forfaitaire schadeloosstelling wegens ontbinding van de 

verkoopovereenkomst een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van het factuurbedrag. 

4. Laattijdige of onvolledige betaling geeft van rechtswege en zonder enige aanmaning vereist is, 

recht op een intrest van 12% en een forfaitair schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een 

minimum van €25. 

5. Bij afbestelling door de koper heeft de verkoper recht op een schadevergoeding van 10% van de 

hoofdsom. 

6. De goederen en diensten worden geacht gekend, en aanvaard te zijn door het feit van bestelling 

zelve. Elke klacht over de goederen en diensten dienen op straffe van absolute nietigheid te worden 

geformuleerd binnen een termijn van 3 dagen na levering en/of uitvoering, en dit aangetekende. 

Bezwaren over de facturatie dienen ons 8 dagen na factuurdatum aangetekend te bereiken. 

7. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de 

andere, zelf niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

8. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen 

schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. 

9. Alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper zijn bevoegd inzake 

eventuele geschillen. 

10. De partijen verklaren dat het Belgisch recht van toepassing is verklaard op hst ontstaan, de 

uitlegging en uitvoering van deze overeenkomst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een 

geschil met betrekking tot de uitvoering, de interpretaties ontstaan van deze overeenkomst, evenals 

de betalingen die betrekking hebben op deze overeenkomst zullen gebracht worden voor de 

rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. 


