ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ALGEMEENHEDEN
Door het feit zelf ons een bestelling over te maken, aanvaardt de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze alleen zijn wet tussen partijen, en noch de algemene, noch de bijzondere voorwaarden van de koper
kunnen in aanmerking komen.
Enkel van geval tot geval overeengekomen, schriftelijk vastgelegde afwijkingen kunnen wijzigingen
aanbrengen.
Zo een of meerdere bedingen van deze voorwaarden geen rechtsgeldigheid heeft, of deze verliest, neemt dit
niet de rechtsgeldigheid van de overige bedingen weg.
I. BESTELLING
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.
2. Overeenkomsten met ons, onze verdelers, vertegenwoordigers of aangestelden verbinden ons slechts na en
vanaf onze schriftelijke bevestiging.
3. Wijzigingen aan een bestelling kunnen door ons slechts worden aanvaard tot op het ogenblik van de
verzending van onze orderbevestiging. Bereikt ons na de orderbevestiging een wijziging aan een bestelling,
dan kan deze door de koper enkel als door ons aanvaard worden beschouwd na ontvangst van een nieuwe
schriftelijke bevestiging. Niet aanvaarding door ons van een wijzigende bestelling, geeft de koper niet
het recht de oorspronkelijke bestelling te vernietigen. De prijsverandering ingevolge de wijziging aan een
bestelling is bindend voor de koper vanaf de vierde dag na de datum van verzending van de orderbevestiging
betreffende deze wijziging.
4. In geval wij na de bevestiging van de opdracht en vóór levering omstandigheden vernemen, waardoor onze
aanspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben wij het recht vooruitbetaling of borgstelling
te vragen, desgevallend de overeenkomst te verbreken, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de
koper.
5. Zo de koper het chassis of enig ander onderdeel levert, is hij verplicht dit ter onzer beschikking te stellen op
de datum door de overeenkomst vastgesteld. Bij gebreke hieraan wordt hem deze verplichting herinnerd bij
enkel aangetekend schrijven. Zo de koper alsdan de materialen bestemd voor de levering niet binnen de acht
dagen ter onzer beschikking stelt of doet stellen in onze werkhuizen, hebben wij het recht de overeenkomst te
verbreken lastens de koper. Zo wij van dit recht geen gebruik maken, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af
wat betreft de datum van afwerking van de bestelde constructie.
6. De koper zal elk voorwerp afleveren tegen ontvangstbewijs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies
van voorwerpen, voor dewelke een ontvangstbewijs ontbreekt.
7. Indien de bestelling door de koper wordt vernietigd of verbroken, is van rechtswege zonder ingebrekestelling,
een forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling verschuldigd van 25% van de bedongen prijs. Wij
behouden ons echter het recht voor een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Gestorte voorschotten
worden op de schadeloosstelling in mindering gebracht.
II. LEVERINGSTERMIJNEN
1. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en kunnen niet worden gewaarborgd.
Vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, noch tot schadevergoeding,
noch tot weigering van de goederen door de koper. Alleszins neemt deze termijn slechts een aanvang vanaf
het ogenlik dat wij de schriftelijke bevestiging hebben ontvangen dat de financiering werd toegestaan.
2. Indien de leveringstermijn met drie maanden de voorziene datum overschrijdt, mag de koper na een
ingebrekestelling bij aangetekend schrijven tot levering in de volgende veertien dagen, de vernietiging van
de bestelling eisen met terugbetaling van het betaalde voorschot, zonder enige vergoeding noch intrest. De
koper, die van dit beding geen gebruik maakt en zijn voertuig aanvaardt, zal geen klacht kunnen doen gelden
betreffende de vertraging in de levering.
3. Omstandigheden te wijten aan toeval of overmacht, hierin begrepen staking of lock-out, hetzij in onze
werkplaatsen, hetzij in deze van onze leveranciers of invoerbronnen, geven ons het recht:
ofwel de leveringstermijn evenredig te verlengen, ofwel af te zien van de bestelling bij enkel aangetekend
schrijven, zonder enig recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook voor de koper.
III. LEVERING
1. De levering geschiedt af onze maatschappelijke zetel en geldt als aanvaarding, evenals het verzendings- of
wegnemingsbevel.
2. De afname dient te geschieden binnen de 48 uur na ontvangst van het bericht dat de koopwaar ter
beschikking staat. Eens deze termijn verstreken hebben wij het recht, zonder verdere ingebrekestelling:
ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen en het voertuig te plaatsen op onze openluchtparking met
aanrekening van staangeld. In dit geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor diefstal, verlies, brand
of beschadiging, zelfs wanneer deze te wijten is aan toeval of overmacht, ofwel de koopwaar te bestemmen
voor een andere koper. In dit geval zal aan de koper een gelijkaardig voertuig geleverd worden in een
aangepaste leveringstermijn, tegen de prijs in voege op het ogenblik van de werkelijke levering, ofwel,
na ingebrekestelling van de koper bij aangetekend schrijven om de koopwaar binnen de drie dagen af te
halen, het koopcontract lastens de koper als verbroken te beschouwen. Alsdan is de koper gehouden tot
betaling van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 25%, benevens alle commissielonen
en vergoedingen, welke wij zouden hebben uitbetaald. Wij zijn gerechtigd deze commissies en vergoedingen
in eigen naam op te vorderen. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan ons recht een hogere schade te
bewijzen en te vorderen.
3. De afname door de koper of diens aangestelde houdt de uitdrukkelijke erkenning in van de goede
rijwaardigheid van het voertuig, evenals van de volledige aflevering met alle toebehoren conform aan de
bestelling. Elke latere klacht betreffende de toestand van het voertuig in het algemeen, en manco in het
bijzonder, wordt niet meer aanvaard.
4. Worden de goederen door ons verzonden of geleverd op een door de koper aangeduide bestemming, dan
geschiedt deze verzending of levering op kosten, risico en gevaar van de koper, zelfs zo de verzending of
levering geschiedt door onze aangestelden. Deze laatsten worden geacht aangestelden van de koper te zijn,
en deze is verantwoordelijk voor ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt worden aan derden, aan het
voertuig, aan goederen, aan reizigers of aan de voerder, alsook voor elke overtreding die zou geverbaliseerd
worden.
5. Alle risico’s, ook deze van toeval of overmacht, zijn ten laste van de koper vanaf de in ontvangstname, het
verzendings- of wegnemingsbevel of het verlaten van onze maatschappelijke zetel.
6. De kenmerken van de constructie, o.m. het aantal plaatsen of het laadvermogen, aangeduid in het bestek,
worden altijd gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde overheden. De koper zal geen
schadevergoeding kunnen eisen in geval deze kenmerken in de constructie voorzien niet overeenstemmen met
die, toegelaten door de bevoegde overheden.
7. De door ons gedane opgaven betreffende vermogen, gewicht, snelheid en bedrijfskosten van het voertuig
worden verstrekt bij wijze van inlichting en zijn als benaderend te beschouwen.
8. Alle chassis en voertuigen die ons toevertrouwd worden, of waarop wij een retentierecht uitoefenen,
worden tijdens hun verblijf in onze werkhuizen door ons verzekerd tegen brand. Uit hoofde daarvan wordt
aan de koper een bedrag aangerekend van 25 EURO per chassis of voertuig, te betalen wanneer het voorwerp
in kwestie wordt weggehaald.
IV. PRIJS
1. Onze prijzen dienen als volgt te worden verstaan: netto, contant, zonder kosten, afname vanuit onze
maatschappelijke zetel.
2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst een prijsverhoging plaatsgrijpt ingevolge
marktomstandigheden, of indien voorschriften door de overheid of andere bevoegde organen aan ons of
onze leveranciers worden opgelegd ten aanzien van het verkochte artikel, de arbeidsuren, grondstoffen,
wisselstukken of onderdelen, of indien op de verkoop en/of constructie van het verkochte goed, onderdelen,
grondstoffen of arbeidsuren in binnen- of buitenland nieuwe heffingen of lasten worden gelegd of de
bestaande worden verhoogd, zijn wij gerechtigd de overeengekomen verkoopprijs evenredig te verhogen,
zelfs zo deze prijs werd overeengekomen “alles inbegrepen”.
3. Het werk en de benodigdheden vereist voor het aanpassen en het plaatsen van bijhorigheden door de klant
geleverd, worden altijd in supplement gerekend.
4. Verpakking wordt afzonderlijk aangerekend en niet teruggenomen.
5. De toegepaste B.T.W. is steeds deze in voege op het ogenblik van de levering.
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V. BETALING
1. Bij elke bestelling dient een voorschot van 20% te worden betaald
2. Onze facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, contant bij aflevering. De uitgifte van wissels
verandert de plaats van betaling niet, en brengt ook geen schuldvernieuwing met zich.
3. In geen geval hebben onze verdelers, vertegenwoordigers of aangestelden opdracht of toelating de ons
verschuldigde bedragen te innen, tenzij zij drager zijn van een door ons ondertekende volmacht.
Betaling kan slechts geldig geschieden op onze giro of bankrekeningen, of contant aan kas, tegen kwijting
ondertekend door een van onze bestuurders. Iedere betaling gedaan in strijd met deze bepalingen aan onze
verdelers, vertegenwoordigers of aangestelden, is ons niet tegenstelbaar.
4. Elke wijze van uitgestelde betaling, die wij zouden aannemen, zal geschieden door geaccepteerde waarden
verhoogd met de bank- en discontokosten, en brengt van rechtswege intrest op vanaf de dag van de levering,
het verzendings- of wegnemingsbevel. De kopers, die van deze uitzondering genieten, verbinden zich geen
enkele levering te verwerven van een concurrerende firma vóór de volledige betaling van onze vordering.
5. Tot aan de volledige betaling van de som in het contract vermeld, gebeurlijk verhoogd met de intresten, is
de koper verplicht het geleverde te verzekeren tegen brand, diefstal en eigen schade, voor een waarde gelijk
aan dit bedrag, en staat hij ons het recht af het niet betaalde saldo te innen op de uit te keren vergoedingen.
6. De goederen blijven onze eigendom tot na volledige betaling van de verschuldigde bedragen, zowel
in hoofdsom als in intresten, gebeurlijke kosten en schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe de
gekochte goederen niet te vervreemden, noch te verpanden, onder om het even welke titel, noch enige
verandering aan te brengen, die de waarde ervan zou verminderen. Hij verbindt er zich tevens toe, op straffe
van schadevergoeding, ons binnen de 24 uur te verwittigen van elke inbeslagname van het verkochte, nog
niet volledig afbetaalde voorwerp. Alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, door ons te stellen voor
gebeurlijke wedereising, zijn ten laste van de koper.
7. Niet-betaling van één afkorting of van één wissel heeft van rechtswege de opvorderbaarheid van het ganse
saldo tot gevolg, zelfs zo er nog wissels zijn met latere vervaldatum. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel
of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, faillissementsvoorkomend concordaat en
faling.
8. In voormelde gevallen behouden wij ons het recht voor het koopcontract te ontbinden zonder
ingebrekestelling en het geleverde terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst, op welke plaats het
zich ook bevindt, en zelfs zo het zich in andere handen bevindt. De koper is alsdan gehouden tot betaling
van een schadevergoeding gelijk aan 25% van het bedrag in de bestelbon vermeld, en daarenboven een
schadevergoeding door deskundige vast te stellen voor sleet, schade of ontwaarding van het geleverde in al
zijn onderdelen. De sommen ons betaald volgens overeenkomst zullen onze eigendom blijven tot beloop van
deze twee vergoedingen.
9. Is de tussenkomst van een kredietinstelling vereist en geeft de koper geen voorkeur te kennen, dan
legt hij de verrichtingen in handen van een door ons voorgestelde kredietinrichting. Aan deze instelling
moet de koper op eerste verzoek alle gevraagde inlichtingen verstrekken, alle bestuurlijke machtigingen,
verzekeringen en bewijzen betreffende het verlenen van de financiering voorleggen. Onze medewerking
tot het bekomen van het krediet houdt geen enkele verbintenis in van onzentwege. De koper blijft evenwel
verbonden door zijn bestelling, zelfs zo de gevraagde financiering hem niet wordt toegekend. Zo binnen de
zestig dagen te rekenen vanaf de bestelbon het krediet niet is verleend aan de koper, hebben wij het recht de
bestelling als nietig en ongedaan te beschouwen. In dat geval is een schadevergoeding verschuldigd van 10%
van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van ons recht een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
Alle reeds gestorte bedragen blijven ons verworven ten belope van deze sommen.
10. Alle andere bestellingen, zoals veranderingen, herstellingen, bijkomend werk, levering of plaatsing van
onderdelen en wisselstukken, moeten volledig betaald worden vóór afname.
11. Vanaf de vervaldag van de facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd
gelijk aan deze welke door onze Banken in rekening wordt gebracht voor het kaskrediet, verhoogd met 1%, en
met dien verstande dat de rentevoet in geen geval lager mag zijn dan 1% per maand. Het trekken van wissels
brengt hierin geen verandering.
12. Indien deze facturen onbetaald blijven acht dagen na het verzenden van een ter post aangetekende
aanmaning, zal ons van rechtswege en zonder verdere verwittiging een aanvullende vergoeding verschuldigd
zijn van 20%. Dit beding verhindert de schuldenaar niet termijnen te verzoeken.
13. Bij niet-betaling, zelfs op rekening-courant, hebben wij retentierecht op de in ons bezit zijnde voorwerpen,
zelfs al werden zij oorspronkelijk niet door ons geleverd.
VI. OVERNAME OUD VOERUIG
1. Wanneer de bestelbon de overname van een oud voertuig voorziet, dan is deze ondergeschikt aan de
levering van een nieuw voertuig. De overnameprijs wordt steeds bepaald exclusief BTW of andere taksen.
2. Geen enkele overname geschiedt dan na onderzoek van het over te nemen voertuig in onze werkhuizen
door onze deskundige, bekrachtigd door één van onze bestuurders.
3. Wij zijn niet gehouden tot overname in geval de bestelling door één van de partijen verbroken of vernietigd
wordt, zelfs wanneer wij reeds in het bezit zouden gesteld zijn van dit voertuig. Het oude voertuig wordt
aan de koper teruggegeven tegen betaling van alle kosten van herstelling of in werking stellen, zonder dat de
koper recht heeft op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Zo het voertuig reeds werd verder verkocht,
zijn wij slechts gehouden de verkoopprijs over te maken onder aftrek van een commissie van 10%, benevens
alle kosten en lasten, veroorzaakt door gebeurlijke herstellingen en wederverkoop.
4. Het ingebrachte voertuig dient door de koper op zijn kosten in onze werkhuizen gebracht te worden ten
laatste op de dag van de levering of in ontvangstname van het nieuwe voertuig. Zo dit niet geschiedt, zal de
koper een geaccepteerde wissel dienen te overhandigen ten belope van de waarde van de overname, welke
alsdan definitief vervalt.
5. De koper dient het over te nemen voertuig af te leveren, samen met de overnamefactuur, in dezelfde goede
staat als overeengekomen bij de overname, en voorzien van alle onderdelen en bijhorigheden vereist door de
reglementering op de bedrijfsvoertuigen. Bij gebreke hieraan te voldoen hebben wij het recht de overname te
weigeren of de waarde ervan te verminderen.
VII. WAARBORG
1. De enige waarborg op het geleverde voertuig is deze, welke door ons wordt verschaft. Deze waarborg is
strikt beperkt tot de clausules vervat in het waarborgboekje dat bij elke nieuwe wagen wordt afgeleverd, en
eveneens beperkt tot de onzichtbare gebreken.
2. Onderdelen worden zonder waarborg verkocht. Onderdelen van elektrische uitrusting, zowel gemonteerd
als los, worden niet teruggenomen.
3. Herstellingen worden niet gewaarborgd.
4. De waarborg geldt niet voor tweedehandsvoertuigen, waarvan de zichtbare en onzichtbare gebreken ons
nooit tot enige verantwoordelijkheid verbinden, niet meer dan het constructiejaar dat telkens slechts ten titel
van aanduiding wordt verschaft. Het tweedehandsmaterieel wordt steeds verkocht in de staat waarin het zich
bevindt, deze staat door de koper voldoende gekend zijnde.
5. De koper die met zijn betalingen niet in regel is, geniet geen waarborg.
VIII. ADRESVERANDERING
De koper dient ons onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle
briefwisseling uitwerking hebben, zo zij gericht is aan het in de bestelbon vermelde adres van de koper.
IX. GESCHILLEN
1. Geen enkele klacht zal aanvaard worden 8 dagen na het verzenden van de factuur en/of het in
ontvangstnemen van het geleverde, dit zonder afbreuk te doen aan hetgeen in artikel III,3 is voorzien.
2. In geval van betwisting betreffende onderhavige overeenkomst of de uitvoering ervan, zelfs voor de
betaling van aangenomen wissels, zijn alleen de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd, zelfs
zo er meerdere verweerders zijn. Wij behouden ons nochtans het recht voor onze vorderingen als eiser in te
leiden voor andere ter zake bevoegde rechtbanken.
X. OVERDRACHT VAN RECHTEN
Zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming kan de koper zijn rechten en verbintenissen
jegens ons niet aan derden overdragen.

