
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. Elke bestelbon of opdracht getekend door de opdrachtgever verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet. 

 
2. Alle offertes zijn slechts geldig voor een maximale termijn van 14 dagen, vanaf het versturen van de offerte, tenzij in de offerte een kortere termijn werd voorzien. 

Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief de daarop van rechtswege verschuldigde belastingen en/of heffingen. Bovenop de prijs vermeld in de offerte, 
kunnen ook de verzendkosten aangerekend worden. Een uitgestuurde offerte kan eenzijdig en zonder opgave van reden door de opdrachtgever ingetrokken of 
gewijzigd worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot vergoeding in hoofde van de bestemmeling van de offerte. Een ingetrokken of gewijzigde offerte kan ons 
op geen enkele wijze verbinden. 
 

3. Het is de opdrachtnemer toegelaten de overeenkomst uit te voeren op een door de opdrachtnemer eenzijdig te kiezen ogenblik. De opdrachtgever kan op geen 
enkele wijze vergoeding vorderen en/of ontvangen voor schade en/of ongemakken ten gevolge van het tijdstip waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, dan wel 
een ruimer dan voorziene en/of gebruikelijke uitvoeringstermijn.  
 

4. Elke bestelling dient contact betaald te worden bij de levering: elke bestelling is onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien de opdrachtgever 
weigert levering te nemen van het voertuig of van de bestelde goederen heeft de opdrachtnemer de keuze, ofwel hem gerechtelijk hiertoe te dwingen, ofwel als 
tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de overeenkomst, een bedrag te eisen gelijk aan 40% van de overeengekomen prijs, en dit als van 
rechtswege verworven. De partijen ontzeggen zich uitdrukkelijk het recht het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te betwisten.  
 

5. Onverminderd de artikelen 1641 tot 1648 BW en de wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid vanwege gebrekkige goederen kennen wij 
uitsluitend als waarborg toe deze toegekend door de constructeur binnen de grenzen door deze laatste omschreven. 
 

6. De leveringen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerden. 
 

7. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door onze aangestelden, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de 
opdrachtgever, en bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  
 

8. Alle betalingsverplichtingen in hoofde van de opdrachtgever dienen uitgevoerd te worden op het adres van onze maatschappelijke zetel. Het bedrag van onze 
facturen is contact en aan ons adres betaalbaar. In geen geval mogen ze onderhands betaald worden aan een aangestelde. 
 

9. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Na deze termijn 
is iedere klacht onontvankelijk. Bij het afhalen of bij aflevering van een zaak heeft de opdrachtgever evenwel de plicht zichtbare gebreken (zoals krassen en deuken) 
onmiddellijk te melden. In geval van ontstentenis van melding of protest van het zichtbaar gebrek onverwijld bij het afhalen of afleveren, wordt het gebrek geacht 
niet aan ons tegenstelbaar te zijn, alsook niet door ons veroorzaakt. 
 

10. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege de wettelijke intrest vermeerderd met 15% per jaar opbrengen, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, daar de vervaldag van de termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn zullen eveneens vermeerderd worden met een forfaitaire 
vergoeding van 10%, met een minimum van 250 EUR voor interne kosten, niettegenstaande tenlastelegging op de debiteur van een gedeelte of het geheel van de 
eventuele gerechtskosten en andere honoraria en kosten van welke aard dan ook die uit de invordering van de onbetaalde schuldvordering voortvloeien. Iedere 
aanmaning zal daarenboven aanleiding geven tot een bijkomende aanmaningskost ten laste van de opdrachtgever van 35 EUR. Er wordt nooit een korting voor 
contante betaling toegestaan. 
 

11. Indien na de tweede herinnering het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een huur van 
25 EUR per dag in rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten met ingang op de datum van de tweede herinnering. 
 

12. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte of geleverde goederen slechts overgedragen aan de opdrachtgever 
na volledige betaling van de overeengekomen prijs. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht onverwijld eigendom van de opdrachtnemer, 
zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding of teruggave aanspraak kan maken. 
 

13. De kosten voor recyclage of vernietiging van de vervangen goederen gebeurt op kosten van de opdrachtgever. Deze zullen dan ook aan de opdrachtgever 
gefactureerd worden. 
 

14. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de 
overmacht, ofwel de overeenkomst definitief en zonder verschuldigdheid van vergoeding ontbinden.  Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle 
die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder dient onder meer, maar niet beperkt tot, te worden begrepen: stakingen, 
onverwachte files, ongevallen op de openbare wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of 
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere 
ingeschakelde derden,…Partijen komen eveneens uitdrukkelijk overeen dat een situatie van hardship dezelfde gevolgen heeft als overmacht. 
 

15. De contractproducten blijven eigendom van de verkoper of van de partij die in haar rechten is gesubrogeerd totdat het volledige gefactureerde bedrag door de 
opdrachtgever op de rekening is betaald van de verkoper. De opdrachtgever dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de goede uitvoering van de clausule 
tot eigendomsvoorbehoud te garanderen. 
 

16. In geval van niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden 
beschouwen. We zij vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte, geleverde en/of gemonteerde goed terug te halen bij de opdrachtgever, zonder dat afbreuk 
wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel. Onder dit laatste vallen eveneens de kosten voor ophalen en demonteren. 
 

17. Enkel en alleen in geval van opzet of grove fout van onze aangestelden kunnen wij aansprakelijk gehouden worden. Er kan in onze hoofde nooit enige 
aansprakelijkheid weerhouden worden voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door 
bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot 
het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), dan wel het bedrag desgevallend uitbetaald door onze verzekeraar en dit beperkt tot het 
laagste bedrag van de overeenkomst bedongen prijs en het door onze verzekeraar uitgekeerde bedrag.  
 

18. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de opdrachtgever zijn niet tegenstelbaar aan ons. 
 

19. Enkel de rechtbanken bevoegd voor de plaats van het adres van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd om van welke betwisting in het kader van de overeenkomst 
en/of factuur kennis te nemen. Enkel het Belgische recht is van toepassing op onze overeenkomsten. 

 


