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VERKOOPSVOORWAARDEN
De verkoopovereenkomsten geschieden volgens de voorwaarden hierna bepaald en
primeren alle andere voorwaarden, zelfs de voorwaarden die uitdrukkelijk zouden vermeld
staan op de bestelbon van de koper. Afwijkingen aan de verkoopsvoorwaarden worden
enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk worden goedgekeurd door de daartoe bevoegde
personen van de firma van de verkoop.
1. Bestellingen.
Opdrachten aan vertegenwoordigers, of op welke wijze ook, zijn enkel bindend voor de
verkoper na schriftelijke bevestiging van een verantwoordelijke van de verkoopfirma.
2. Prijzen.
Prijzen, tarieven, vermeld in catalogen zijn nooit bindend voor de verkoopfirma, ze dienen
enkel ten titel van inlichtingen en kunnen te allen tijde, eenzijdig, door de verkoper
gewijzigd worden. Bijzondere offerten zijn slechts geldig voor 8 dagen. In de prijzen en
tarieven zijn nooit wettelijke rechten of taksen, van welke aard inbegrepen.
3. Leveringen.
De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering bepaald en zonder enige
verbintenis voor de verkoper. In geen geval is een vertraging in de levering een reden tot
schadevergoeding of tot verbreking, ontbinding der overeenkomst. Bezwaren tegen
geweigerde goederen worden enkel erkend mits het de verkoper rechtstreeks per
aangetekende brief wordt toegezonden door de koper binnen de 3 dagen na de levering.
4. Betalingen.
Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomsten, dienen de betalingen als volgt te
geschieden: 50% bij de bestelling, het saldo bij de levering. In geval van niet stipte
uitvoering is de verkoper gerechtigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
verkoop van rechtswege als verbroken te beschouwen mits een schadevergoeding ten laste
van de koper van 1/3 van de verkoopprijs.
De verkoper kan naar goeddunken over het materiaal beschikken.
De overeenkomst (of factuur) is contant betaalbaar tenzij anders vermeld.
Bij gebreke van betaling van de overeenkomst (of factuur) op de vervaldag is van
rechtswege en zonder voorafgaandelijk aanmaning een nalatigheidintrest verschuldigd van
15% per jaar.
Deze intrest loopt van rechtswege door de overeenkomst zelf, door het enkel verschijnen
van de vervaldag, dit alles conform art. 1.139 B.W..
In geval van niet betaling, van de overeenkomst (of factuur) op de gestelde vervaldag, ten
gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling zal de overeenkomst
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(of factuur) vermeerderd worden met 12% ten titel van conventioneel schadebeding (met
een minimum van 49,58 euro en een maximum van 1.487,36 euro) als forfaitaire
schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze
bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1.244 B.W. ten gunste
van de schuldenaar.
Wissels en effecten vormen geen schuldhernieuwing in hoofde van de verkoper of de koper,
en kunnen geen verzaking of wijziging aan de verkoopsvoorwaarden uitmaken.
Eventuele toegestane termijnen van betalen vervallen van rechtswege bij overlijden,
faillissement of iedere wijziging in de financiële positie van de koper die de
kredietwaardigheid doet verminderen, zoals o.m. geprotesteerde wissels, bankinlichtingen.
5. Eigendomsvoorbehoud.
Het materiaal blijft eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de algehele
afbetaling van de facturen en aankleven. Het risico komt echter ten laste van de koper
vanaf de levering, die er de bewaarder van is en die aansprakelijk zal zijn voor om het even
welke schuld. Zolang hij eigenaar is mag de verkoper, of een door hem aangestelde persoon,
te allen tijde toegang hebben tot de onderneming van de koper en het materiaal
controleren en nazien, waar het zich ook bevindt.
In geval van niet stipte naleving van de verkoopsvoorwaarden door de koper mag de
verkoper - louter ter vrijwaring van zijn rechten en zonder enige nadelige erkentenis
zijnentwege - het materiaal terugnemen. De koper geeft aan de verkoper nu reeds
machtiging de materialen in de omstandigheden te komen terughalen en geeft de verkoper
de toelating om de plaatsen, waar de materialen zich bevinden, te allen tijde te dieneinde te
betreden.
6. Waarborg.
De geleverde materialen en toestellen zijn gewaarborgd tegen alle verborgen constructie
en/of materiaal gebreken gedurende één jaar. De pompen gedurende zes maanden.
Die waarborg vindt evenwel maar toepassing op voorwaarde dat alle materialen,
vervangstukken, zout en filtermassa’s bij de verkoopsfirma wordt afgenomen en de
toestellen worden gebruikt overeenkomstig de instructies van de verkoper.
De bewijslast ervan ligt bij de koper. De termijn gaat in op de dag van de levering. Alleszins
zal de aansprakelijkheid in geval van verborgen gebreken zich slechts beperken tot de
vervanging of herstelling van gebrekkige stukken, werkuren en verplaatsingskosten niet
inbegrepen.
De waarborg kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of vergoedingen van welke
aard ook. Bovendien kan in geen enkel geval vergoeding gevraagd worden wegens verlies,
sterfte of ziekte van dieren in de waterbakken, welke ook de oorzaak er zou kunnen van
zijn.
De koper aanvaardt uitdrukkelijk deze clausule omdat hij weet dat het onmogelijk is de
juiste oorzaak van sterfte of ziekte van dieren te kennen en bovendien het praktisch
oncontroleerbaar is voor de verkoper welke hoeveelheden er zouden verloren gegaan zijn.
De koper aanvaardt alle risico’s op dit punt en aanvaardt in zijn hoofde de overeenkomst enkel voor dit punt - als een kanskontrakt te beschouwen.
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De waarborg vervalt alleszins automatisch bij elke behandeling van de geleverde toestellen
of materialen, door een derde, vreemd aan de firma van de verkoper.
7. Onderhoud.
Onderhoudswerken zijn niet in de waarborg begrepen. Herstel- en onderhoudswerken zijn
contant betaalbaar aan de technieker of de afgevaardigde van de verkoper. De kosten ervan
omvatten de gebruikte materialen, arbeidslonen en verplaatsingskosten.
8. Betwistingen.
Alleen de bevoegde rechter van de uitbatingzetel van de verkoper is bevoegd om kennis te
nemen van alle geschillen die tussen partijen mocht ontstaan.
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