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Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en dit door ons schriftelijk is bevestigd, gelden de volgende 
voorwaarden. 
 1. Partijen erkennen uitdrukkelijk deze voorwaarden te hebben aanvaard bij bestelling der goederen 
en/of werken en/of huurovereenkomst. 
    Bij verhuring van goederen verklaart de klant ( huurder) uitdrukkelijk, bij de aanvaarding van de 
goederen , onze verhuurvoorwaarden te kennen en er mee akkoord te gaan. Dit geldt ook indien er geen 
afzonderlijk verhuurcontract wordt opgesteld. 
 2. De ontvangst der facturen geldt als stilzwijgende aanvaarding, tenzij per aangetekend schrijven 
binnen de veertien dagen na verzending der factuur aan verkoper/verhuurder tekortkomingen gemeld worden. 
Deze termijn is een termijn van verval. Uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding laat toepassing van art. 2 
wegvallen. 
 3. Al de facturen zijn betaalbaar op de zetel van de maatschappij. 
 4. De facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk een andere 
betalingsvoorwaarde werd overeengekomen. 
 5. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de koopsom. 
 6. De koper/huurder aanvaardt dat iedere niet uitvoering der betaling zoals voorzien in art.3 en 4 
aanzien wordt als een contractuele fout volgens art. 1147 van het B.W. en voor dewelke partijen zich akkoord 
verklaren dat de verkoper gemachtigd is een vergoeding te eisen bij éénstemmig akkoord door partijen 
vastgesteld op 20% van de verkoopprijs (verhuurprijs) met een minimum van 25 Euro. 
Deze contractuele vergoeding is verschuldigd zonder ingebrekestelling. 
 7. De koper/huurder aanvaardt dat een verwijlintrest zal worden aangerekend indien de factuur niet 
binnen de in art. 4 gestelde termijn wordt vereffend. 
Deze verwijlintrest bedraagt 1,5% per maand. 
 8. Aangevraagde meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd per prestatie , zij worden niet forfaitair 
doch per werkuur of huurverlenging aangerekend, tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders werd overeengekomen. 
Voor de meerwerken aanvaardt de koper/huurder dezelfde verkoopsvoorwaarden als vermeld bij de bestelling. 
 9. Leveringstermijnen zijn slechts bindend indien gesteld door de verkoper/verhuurder. 
Meerwerken doen uit zichzelf de aanvaarde leveringstermijn vervallen. 
 10.Aanvaarding van onze prijsberekeningen en/of offertes sluit aanvaarding van de erop vermelde 
voorwaarden in. 
 11.Voor eventuele betwistingen zijn enkel bevoegd Vredegerechten te Antwerpen,Rechtbank van 
Koophandel of Eerste Aanleg te Antwerpen. 
 


