Algemene verkoopvoorwaarden
Algemene bepalingen
De klant verklaart onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Al onze
verkopen, diensten en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
Wij behouden ons het recht om het materiaal te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met
al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn. De aanduidingen vermeld op foto’s,
illustraties, tekeningen enz. betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting
verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal. Studies en documenten die aan de klant
worden bezorgd, blijven de volledige eigendom van onze firma.
Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling en toelichting van de bepalingen vermeld op de
voorzijde van de bestelbon, er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.
De verkoper is in geen enkel opzicht gebonden door de koop- of leveringsvoorwaarden van de klant, die
aldus geen toepassing vinden.
Afsluiten van de koop
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden
afgesloten met onze vertegenwoordigers binden ons slechts na aanvaarding door de directie.
De verkoper heeft het recht een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.
In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die
financiering verkregen wordt binnen een maximumtermijn die bij bestelling bepaald wordt. In de
herstellingsbestekken waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de
prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht
voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblijk van de uitvoering van de werken van toepassing zijn.
Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan
de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.
Levering – termijn
De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze
termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz. In geval
van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen
zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.
Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die
het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het
akkoord van de klant met ons bestek en voor zover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd
wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de
betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de
bestelling wijzigingen worden aangebracht.
Indien de koper het aangekochte materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na
een aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen
vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben:
- hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade;
- hetzij ervan uitgaan dat verkoop als ontbonden wordt beschouwd.
Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire
vergoeding te eisen gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs exclusief belasting, met een minimum van
400 euro.
De levering van het materiaal heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering
ervan. Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege
ontbonden. De koper dient het aangekochte goed onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Bij
aankoop van een voertuig gaat de koper akkoord met de vermelding “in de staat waarin het voertuig zich
bevindt en gekend door de koper”. Oplevering van het voertuig houdt geenszins rekening met o.a.
homologatie en niet nader omschreven procedures, die dienen om het voertuig in dienst te stellen.
Prijs
Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, belastingen ten
laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de
marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door onze
fabrieken en/of leveranciers vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de
klant van toepassing zijn.
Wanneer de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringstermijn een termijn van 4
maanden overschrijdt, mag de verkoper elke wijziging in de maximumprijs (catalogusprijs – aanbevolen
door de invoerder of producent) op de overeengekomen prijs doorrekenen. Wordt de overeengekomen
prijs aldus verhoogd, dan heeft de verkoper de verplichting de koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke
en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen.
Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn
kosten.
Aanvaarding
De handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces-verbaal van ontvangst betekent
eveneens aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit procesverbaal zal het materiaal als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 48u. de redenen
daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt.
In alle andere gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn ons binnen de 8 dagen na levering
schriftelijk en aangetekend worden ter kennis gebracht.
Vervoer
Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten
laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico's en gevaar; de klant moet de zendingen bij aankomst
nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders.
Indien er geen bezwaar wordt aangetekend bij het ontvangst van de goederen, kan de transportfirma niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade. In dat geval kan de verkoper de beschadigde
goederen niet vergoeden. De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen.
Monteren
Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de
klant, op de door hem bepaalde plaats.
Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige
aansprakelijkheid van onzentwege.
Waarborg (niet van toepassing op 2de hands voertuigen)
Wij waarborgen het gekochte materiaal tegen elk gebrek in het werk, gedurende de duur van maximum 6
maanden of maximum 1.000 werkuren te rekenen vanaf de levering. Deze waarborg zal automatisch ten
einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen bereikt is.
De klant die de waarborg inroept, is gehouden ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, bij
gebreke waaraan zijn rechten vervallen, en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek
terug te zenden.
Wij zijn van onze waarborg ontslagen wanneer het materiaal hersteld werd door derden of wanneer de
onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen. Zijn eveneens uit de
waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz. te wijten aan een overdadig of
abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of
onervarenheid van degene die zich van het materiaal bedienen.
De koper verbindt zich ertoe om de aanbevelingen van onderhoudsinterval, opgegeven door de
constructeur, strikt op te volgen, zo niet vervalt de contractuele waarborg. De koper verbindt zich er
eveneens toe om de onderhoudswerken, herstellingswerken e.d. bij de verkoper te laten uitvoeren. Mits
uitdrukkelijke toestemming van de verkoper kan van deze voorwaarden afgeweken worden in
uitzonderlijke gevallen.
Onze aansprakelijkheid onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De
waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materiaal. Hetzelfde
geldt wanneer het geleverde materiaal niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald wordt.
Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg
van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp
uitmaakt van onderhavig artikel.
De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn, noch gehouden kunnen worden voor enige rechtstreekse of
onrechtstreekse schade, aanspraken van derden, geleden door de klant wegens stilstand of immobilisatie
van het materieel in onze werkplaatsen, op de werven of bij de klant.

De contractuele waarborg is niet meer van toepassing :
- Na het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet door de constructeur werden voorzien
noch goedgekeurd of die werden uitgevoerd zonder de technische voorschriften van de constructeur
na te leven.
- Indien het gebrek te wijten is aan de onvoorzichtigheid van de gebruiker of het niet naleven van de
voorschriften die vermeld worden in de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen
- Indien het voertuig abnormaal of voor wedstrijden wordt gebruikt
- Indien het voertuig wordt overbelast, zelfs wanneer dit maar tijdelijk is
De contractuele waarborg dekt :
- De herstelling of vervanging voor de koper van de door de constructeur of zijn vertegenwoordiger als
defect erkende onderdelen alsook de werkuren die noodzakelijk zijn voor het opnieuw in
conformiteit brengen van het voertuig. Deze herstelling mag uitgevoerd worden met nieuwe
onderdelen of standaard ruilonderdelen na beoordeling door de constructeur of zijn
vertegenwoordiger.
Anderzijds dekt de contractuele waarborg niet :
- Het gebruikelijke onderhoud van het voertuig, de afstellingen en de periodieke nazichten, het
onderhoud of de vervanging van verbruiksonderdelen zoals olie-, lucht-, brandstof-, deeltjes- en
interieurfilters.
- De afstellingen of oppuntstellingen (evenwijdigheid, uitbalancering van de wielen, voorstel, deuren…)
- De vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage die kan variëren in functie van
het gebruik van het voertuig, van zijn kilometerstand, van zijn geografische en klimatologische
omgeven en waarvan de vervanging niet het gevolg is van een gebrek. Dit betreft met name de
volgende onderdelen : remschoenen en remvoering, remschijf, luchtbanden, koppeling,
aandrijfriemen, schokbrekers, ruitenwisserblad, accu, bougies, lampen batterijen en zekeringen,
kogelgewrichten, wiellagers, textiel (o.a. vloermat, bekleding van autostoel , rug-, arm- en
hoofdleuning), batterij 12V, enz.
- De trillingen en de geluiden verbonden aan de werking van het voertuig, de beschadigingen zoals de
ontkleuring, de verandering of de vervorming van onderdelen te wijten aan hun normale
veroudering.
- De directe of indirecte gevolgen van het niet melden van een gebrek van het voertuig door de koper
of zijn gevolmachtigde bij de erkende hersteller en /of het ontbreken van een antwoord door de
eigenaar van het voertuig op een uitnodiging van de erkende hersteller van het voertuig om
onmiddellijk te laten overgaan tot het in conformiteit brengen van het betreffende voertuig.
- De gevolgen van herstellingen, transformaties of wijzigingen die werden uitgevoerd door niet door de
constructeur erkende bedrijven, alsook de gevolgen van het aanbrengen van niet door de
constructeur gehomologeerde accessoires.
- Schade die het gevolg is van het gebruik van andere vloeistoffen, onderdelen of accessoires dan de
originele of deze van gelijke kwaliteit.
- Het gebruik van niet aangepaste brandstof of brandstof van slechte kwaliteit alsook het gebruik van
elk bijkomend additief dat niet wordt aanbevolen door de constructeur.
- Schade die het gevolg is van natuurverschijnselen, hagel, overstroming, bliksem, onweer of andere
atmosferische risico’s, alsook elk geval van toeval of overmacht.
- Schade die het gevolg is van een ongeluk, brand of diefstal.
- Elke andere kost die niet specifiek voorzien is door deze contractuele waarborg, of door de wettelijke
waarborg, in het bijzonder de kosten ten gevolge van de immobilisatie van het voertuig zoals onder
meer genots- of exploitatieverlies.
Overmacht
De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen 8 kalenderdagen na zijn
kennisneming van het voorval per aangetekend schrijven op de hoogte.
Betaling
Onze leveringen zijn op de overeengekomen data betaalbaar. Voor onze werken is een voorschot van 50%
bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd. Onze facturen moeten in onze
maatschappelijke zetel betaald worden. Alle andere schikkingen, o.m. aanvaarding van wisselbrieven,
brengen geen schuldvernieuwing teweeg. Elke betaling tot vergoeding van een handelstransactie dient te
gebeuren binnen de 30 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Bij laattijdige betaling zal het
verschuldigde saldo worden vermeerderd met nalatigheidsintresten ad. 10% vanaf de vervaldag van de
factuur. Daarenboven kan een vergoeding worden aangerekend voor alle relevante invorderingskosten
ontstaan door de betalingsachterstand. Als basisregel wordt een schadeloosstelling weerhouden van 10%
van het niet-voldane factuurbedrag met een minimum van 70 euro.
Eigendomsvoorbehoud
Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk
Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige
betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen. De
overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. Wanneer de koper zijn verplichtingen
niet zou nakomen, zal de verkoper de verkoop als van rechtswege
ontbonden beschouwen 14 dagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het
materiaal eisen, op kosten van de koper. De laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van de
verkoper op een bedrag van 250 euro per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere
vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer de verkoper door de schuld van de koper het
materiaal niet kan terugnemen. In dit geval zullen alle door de koper betaalde bedragen verworven blijven,
als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding, onverminderd alle verdere schadevergoeding en
intresten indien daartoe reden bestaat.
Neemt de koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of –termijn niet in ontvangst, heeft
de verkoper – tenzij de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van
overmacht – het recht om na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling
per aangetekende brief :
- Garagekosten aan te rekenen en mits een schadevergoeding van 50% van de waarde van de chassis,
indien reeds aangeleverd door de klant, de volledige, afgewerkte wagen als zijn eigendom te
beschouwen.
- De verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade,
maar met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.
Zichtbare gebreken
Zichtbare gebreken zijn gebreken waarvan de koper kennis heeft of die hij althans redelijkerwijs niet kon
negeren op het moment van de verkoop of de levering van het voertuig. De eventuele zichtbare gebreken
aan het lakwerk, het koetswerk en de interieurafwerking worden vastgesteld bij aflevering van het voertuig
a.h.v. een checklist, er worden geen klachten meer aanvaard na het ondertekenen van de checklist.
Vrijwaringsregeling
Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient de door de koper te worden ingesteld
binnen de 2 maanden van de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing
van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is.
Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo
er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.
Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper
zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade
maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of
een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval
uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en
door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
Bewijs
In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.
Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op elke andere versie of uittreksel daarvan.
Bevoegde rechtbank
In geval van geschil is enkel de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen bevoegd.
Taal
De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans. De Nederlandse tekst is bindend.

