
ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN* 
 
I ALGEMEEN 
 
1. AI de verkopen en werken worden uitsluitend uitgevoerd volgens deze algemene voorwaarden. 
2. De bepalingen van de offertes en orderbevestigingen kunnen slechts rechtsgeldig de algemene voorwaarden aanvullen 
en/of wijzigen voor zover uitdrukkelijk bepaald onder de bijzondere voorwaarden. Het door de koper overmaken van zijn 
bestelling houdt de algemene aanvaarding in van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verkoper; het houdt 
tevens de annulatie in van alle hiermede strijdige of aanvullende bepalingen die de koper eventueel op zijn bestelbon of 
andere stukken zou vermelden. 
3. Men kan zich niet beroepen op voorwaarden, welke niet schriftelijk vastgelegd werden. De verkoper behoudt zich steeds 
het recht voor om eventuele vergissingen te verbeteren. De overeenkomsten door de vertegenwoordigers aangegaan, 
verbinden de verkoper slechts indien deze overeenkomsten door de verkoper schriftelijk bevestigd werden. 
4. De koper kan in geen geval afzien van definitieve bestellingen. De verkoper behoudt zich niettemin het recht voor, de 
vernietiging van een bestelling te aanvaarden mits betaling van de schadevergoeding voorzien in artikel V. par. 4.2. 
 
II. PRIJS- EN VERKOOPSAFSLUITING 
 
1. De offertes zijn vrijblijvend en worden enkel ter indicatie gegeven. 
2. De levering van goederen en prestaties wordt aangerekend aan de op de dag van levering geldende prijzen, ongeacht 
de vooraf opgegeven of aangeduide prijzen. 
3. De prijzen zijn vastgesteld bij vertrek uit de magazijnen, ongeacht de plaats van levering, netto, zonder B.T.W. 
4. Indien de leveranciers, van wie de verkoper afhankelijk is, hetzij voor de gehele levering, hetzij voor de benodigde 
grondstoffen, de bestellingen zouden weigeren uit te voeren, heeft de verkoper het recht de bestelling van de koper te 
annuleren en dat zonder enige schadevergoeding van verkoperzijde. Evenzo is de verkoper niet verplicht de verkochte 
zaak te leveren of, in geval van gedane levering, er de overeengekomen waarborg voor te verzekeren ingeval en vanaf 
het ogenblik dat zijn leverancier de vertegenwoordiging opzegt. De eenzijdige verbreking van verkoop en/of waarborg 
geschiedt van rechtswege en de koper erkent geen recht op vergoeding tegenover de verkoper te kunnen doen gelden 
voor geleden schade. Indien deze leveranciers als gevolg van hun leveringsvoorwaarden de verkoper verplichten een 
prijsverhoging te betalen, heeft de verkoper het recht deze verhoging aan de koper in rekening te brengen. 
5. Zijn eveneens ten laste van de koper, ongeacht de overeengekomen prijs, alle extra kosten voortvloeiende uit 
gebeurtenissen welke niet voorzien waren toen de koop werd afgesloten, zoals stakingen, uitsluitingen ("lock-outs") 
veranderingen van transporttarieven, invoerrechten of andere maatregelen door een overheid getroffen, en in het 
algemeen alle gevallen van heirkracht en gebeurtenissen waarover de verkoper geen controle heeft. 
6. In geval een bestelling geplaatst wordt onder voorbehoud van kredietverlening, verbindt de koper zich er toe een attest 
van een financiële instelling voor te leggen betreffende de aanvaarding of weigering van de financiering of leasing, 
waaraan de opschortende voorwaarde van de bestelling is onderworpen. Als de financiering of leasing niet toegestaan 
wordt, zal de koper zich onmiddellijk tot de door de verkoper aangestelde kredietinstelling moeten richten, waaraan hij de 
nodige inlichtingen dient te verstrekken om een financiering of leasing te bekomen. Indien de koper niet alle voor de door 
de verkoper aangeduide kredietinstelling vereiste formaliteiten naar behoren vervult binnen de twee maanden vanaf het 
ogenblik dat betrokken kredietinstelling contact heeft opgenomen met de koper en de verkoop bijgevolg niet doorgaat, zal 
de koper de door de verkoper geleden schade moeten vergoeden van rechtswege en zonder ingebrekestelling door 
betaling van een schadeloosstelling vastgesteld op 33% van de verkoopprijs. 
 
III.  UITVOERING VAN DE BESTELLING EN WERKEN, VERANTWOORDELIJKHEID, RISICO'S 
 
1. De uitvoering van een bestelling hangt af van de inlichtingen welke de verkoper over de solvabiliteit van de koper inwint. 
Derhalve kan de bestelling door de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling vernietigd worden indien de 
inlichtingen naar de mening van de verkoper niet bevredigend zijn, zonder enige schadevergoeding vanwege de verkoper. 
2. Bij elke opdracht van uit te voeren werken, zal de koper aan de verkoper, samen met hun juiste opgave, schriftelijk alle 
nodige inlichtingen verstrekken en dit ten laatste bij het begin van de uit te voeren werken. Als deze inlichtingen ontbreken, 
onvolledig of onduidelijk zijn en bijgevolg de uitvoering van een bestelling niet realiseerbaar is, kan deze laatste de werken 
uitvoeren op basis van zijn beste ervaring, zonder dat hij verplicht kan worden geacht om bijkomende inlichtingen te 
vragen. In voorkomend geval zal de bestelling niet volledig kunnen uitgevoerd worden, tenzij de aanbevelingen van de 
leverancier, die onontbeerlijk zijn voor de goede uitvoering dezer, gerespecteerd zijn. 
3. Indien de uitvoering van de bestelling niet het gewenste resultaat heeft, en geen fout ten laste van de verkoper kan 
worden aangetoond, blijft de som der werken verschuldigd. Het herwerken of herstellen van het materiaal gebeurt op 
kosten van de koper. 
4 Indien om technische of andere redenen een deel of het geheel der werken aan derden moet worden toevertrouwd, zal 
de verantwoordelijkheid van de verkoper, indien deze bestaat, zich beperken tot het deel van de werken door de verkoper 
uitgevoerd en hel behartigen van de belangen van de koper bij de uitvoerder der werken. 
5. Eigendom en auteursrechten: software en polissen, op datadragers bewaard, zijn onderworpen aan auteurs- en 
protectierechten en blijven het intellectuele eigendom van de fabrikant of de licentiegever. De koper krijgt enkel hel 
gebruiksrecht en mag een (1) kopie maken voor back-up doeleinden. In geen enkel ander geval mogen de software- en 
polis-datadragers gekopiëerd, gewijzigd of overgedragen worden. 
 
IV. TERBESCHIKKINGSTELLING, LEVERING VAN MATERIEEL, GOEDEREN EN PRESTATIES 
 
1. De leveringstermijn wordt nooit uitdrukkelijk gewaarborgd. Hij geldt slechts als aanduiding die in de mate van het 
mogelijke zal worden nagekomen. Vertragingen in de levering geven de koper in geen geval het recht de bestelling te 
annuleren; ze kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even welke 
schadevergoeding. 
2. Vanaf het ogenblik dat de verkochte goederen geïdentificeerd zijn en ter beschikking staan van de klant, verblijven 
deze volledig op risico van de koper in de magazijnen van de verkoper of deze van zijn leveranciers, inzonderheid wat 
betreft diefstal, beschadiging of verlies door brand en blussingswerken, inbegrepen alle risico's en verantwoordelijkheid 
ten overstaan van derden. Bij gebrek aan een afzonderlijk schrijven geldt alleen de factuur als officiële 
terbeschikkingstelling. De goederen reizen voor risico der bestellers. Vertraging bij het in ontvangst nemen van de 
goederen door de koper kan nimmer vertraagde betaling tot gevolg hebben. 
3. Elke niet voorafgaandelijk aanvaarde terugzending wordt geweigerd. 
4. De aanvaarding gebeurt als volgt: 
Voor materiaal: hetzij op het ogenblik van de levering, hetzij op het ogenblik van inbedrijfstelling. 
Het gebruik, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding ervan. Voor verbruiksgoederen: op het 
ogenblik van de levering. Voor prestaties: onmiddellijk na uitvoering. Klachten komen slechts in aanmerking voor zover 
ze de verkoper schriftelijk bereiken binnen de 8 dagen na aanvaarding. 
5. Installatie van het materiaal: 
De montage is steeds, behoudens anders bepaald, voor rekening van de koper. De verbinding van het materiaal met het 
elektrische net is eveneens door de koper en op zijn kosten uit te voeren. Indien gratis montage wordt overeengekomen, 
beduidt dit slechts dat de verkoper een monteur ter beschikking van de koper stelt; de hulp verstrekt door de klant is voor 
zijn rekening. Alle benodigde hefwerktuigen, balken en ander materiaal voor de plaatsing van de machines moeten door 
de koper ter beschikking worden gesteld en wel op de door de verkoper bepaalde tijdstippen. De koper hoeft eveneens 
te zorgen, voor zijn risico en op zijn kosten, voor alle installatiewerken van het  te leveren materiaal, zoals luchttoevoer, 
stabilisatie in de netspanning, toegang tot het atelier, enz. en dit volgens richtlijnen van de verkoper. Wat vooral 
elektronisch materiaal betreft, dit dient geplaatst en gebruikt te worden in lokalen die niet blootgesteld zijn aan te hoge of 
te lage temperaturen (normaal 18 tot 24° C.) en waar de relatieve vochtigheidsgraad tussen 50 en 60 % ligt. Dit materiaal 
dient eveneens beschermd te worden tegen overvloedige rook, damp, stof en schommelingen in de netspanning (+ en -
5%). Daarenboven zijn onontbeerlijk: een aardverbinding, die aan het Algemeen Reglement op Arbeidsbescherming 
(ARAB) en het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (ARE]) beantwoordt, en een afzonderlijke lijn voor de 
elektrische voeding van de uitrustingen van de verkoper. Wachturen van de monteur worden in rekening gebracht en 
eventuele overuren van deze laatste zijn door de koper te betalen. Indien voor het in- of uitbrengen van machines 
veranderingen zowel aan de machine als aan het gebouw nodig zijn, of herstellingen aan het gebouw nodig zijn, zijn de 
daaraan verbonden kosten steeds voor rekening van de koper. Wanneer de montage van het verkochte materiaal door 
de zorgen van de verkoper uitgevoerd wordt, gebeurt dit voor risico van de koper en op zijn verantwoordelijkheid. 
 
V. BETALING 
 
1. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper. 
2. Behoudens anders overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar zonder korting na ontvangst van de factuur. 
 
3. De aan de koper toevertrouwde goederen en machines blijven onbetwist de eigendom van de verkoper tot de totale 
koopsom, hoofdsom en rente zijn afbetaald. Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper zich ertoe deze 
goederen en machines ten gunste van de verkoper tegen alle risico's te verzekeren. De in betaling gegeven wissels 
worden slechts onder de gebruikelijke voorwaarden aanvaard en kunnen geen schuldvernieuwing teweegbrengen. Indien 
de koper de betalingsvoorwaarden, of het uitstel van betaling dat hem toegestaan werd, binnen de 48 uur na aanmaning, 

niet eerbiedigt, alsook bij niet-betaling van een wissel op zijn vervaldag, is het volledig bedrag of wat er nog van te betalen 
overblijft, onmiddellijk eisbaar. Tevens behoudt de verkoper het recht om de verkoop onmiddellijk van rechtswege te 
ontbinden onder voorbehoud van de schadevergoeding zoals in paragraaf 4 voorzien en de goederen ambtshalve terug 
te nemen. In geval van terugname van de verkochte goederen zijn de demonteer- en vervoerkosten ten laste van de 
koper. 
4. In geval de koper zijn verbintenissen niet naleeft, heeft de verkoper de keuze tussen: 

1. De gedwongen uitvoering van de overeenkomst. 
- In dit geval zal het bedrag van elke niet op de vervaldag betaalde factuur, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met een intrest die 2% hoger ligt dan de 
wettelijke intrest. 
- Bovendien zal in hetzelfde geval het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, als 
schadevergoeding voor het hieruit voortvloeiende nadeel, forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden 
met: 
10% op de verschuldigde bedragen met een minimum van 150 € 
2. De overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten laste van de koper als ontbonden 
te beschouwen, mits betaling van een forfaitaire en een onherleidbare schadevergoeding, van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling, vastgesteld op 33% van de prijs van de bestelling. Ingeval de koper een 
voorschot zou gestort hebben of betalingen verricht hebben van meer dan 33% van de prijs van de 
bestelling, blijven deze bedragen de verkoper van rechtswege verworven. 
De laattijdige betaling van een geleverd goed ontslaat de verkoper bovendien van elke verbintenis 
aangaande dit goed, zoals in Art. VI vermelde waarborgverplichting, zonder verlenging of opschorting van 
de waarborgperiode. 

5. De koper mag het geleverde materiaal zonder schriftelijke toelating van de verkoper noch verkopen, noch verplaatsen 
noch in huur of onderpand geven, noch met een hypotheek belasten vooraleer de gehele koopsom, desgevallend 
verhoogd met alle intresten en kosten, betaald is. Wanneer het onroerend goed waar het materiaal staat of wordt geplaatst 
niet in eigendom aan de koper toebehoort of ophoudt hem in eigendom toe te behoren en daarna van derden wordt 
gehuurd is de koper verplicht dit onverwijld, desgevallend voor de levering van het materiaal, aan de verkoper mede te 
delen: dit teneinde de verkoper toe te laten zich het voorrecht op het materiaal te vrijwaren. De koper zal de eigenaar van 
het onroerend goed per aangetekend schrijven, met berichtgeving van ontvangst ervan, verwittigen dat de verkoper een 
voorrecht op het materiaal heeft en dat dit dus geen voorwerp kan zijn van het voorrecht van de verhuurder van het 
onroerend goed. De verkoper zal te allen tijde gerechtigd zijn het materiaal ter plaatse te bezichtigen. De koper verbindt 
er zich onherroepelijk toe de verkoper of de door hem aangewezen personen toegang te verlenen tot de lokalen waar het 
materiaal zich bevindt, in het bijzonder in die gevallen waarin de verkoper op grond van de wet gerechtigd is het materiaal 
terug te halen. 
6. De gehele of gedeeltelijke vereffening van een onderneming, de omzetting van een particuliere onderneming in een 
vennootschap het overlijden van de eigenaar, het opnemen of uittreden van een commanditaire vennoot en, in het 
algemeen, elke gebeurtenis of handeling welke veranderingen ten gevolge kan hebben in het door de verkoper te lopen 
risico voortvloeiend uit de koopovereenkomst, hebben de onmiddellijke opeisbaarheid van vorderingen van de verkoper, 
geaccepteerde wissels inbegrepen, op bedoelde onderneming of personen tot gevolg. Inzonderheid wordt aangestipt dat 
deze wissels op zicht betaalbaar worden. 
 
VI. WAARBORGEN. 
 
1. De verkoper verleent voor geleverde machines dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikanten gegeven worden. 
De waarborgperiode van 6 maanden gaat in op de dag van de aanvaarding en ten laatste op de dag van inbedrijfstelling. 
2. De waarborg is beperkt tot de herstelling of vervanging van de defecte onderdelen, met uitsluiting van de niet-slijtvaste 
onderdelen. De waarborg wordt niet verleend indien de montage en ingebruikstelling niet door de verkoper is uitgevoerd. 
De waarborg loopt voor zover:  
- de koper  

.de verkoper onmiddellijk verwittigt, 
             .de betalingsvoorwaarden vervuld heeft (cfr. V. 4 . 2-) 
             .bewijst dat de oorzaak van het defect of van het ongeval toe te schrijven is aan een gebrek in de constructie                 
              het materiaal of de uitvoering. 
- het ongeval of het defect niet voortvloeit uit een onvakkundig gebruik, noch uit een nalatigheid (b.v. overdreven snelheid, 
ongepaste bediening, gebruik van ongeschikte producten) of kwaad opzet noch uit normale sleet. 
3. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de ongevallen, beschadigingen of averij opgelopen ten 
gevolge van zichtbare of verborgen gebreken in het materiaal, en kent geen enkele schadevergoeding toe voor eventueel 
stilvallen, stopzetten of verminderen van de bedrijvigheid van de koper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld 
uit hoofde van schade die het verkochte materiaal zou kunnen overkomen als gevolg van de ontoereikendheid of het 
gebrek aan stevigheid van de funderingen, vloeren of vloerbedekkingen waarop het materiaal is of zal worden geplaatst. 
De koper zal zelf instaan voor de berekening van deze funderingen, vloeren en vloerbedekkingen met inachtname van de 
door de verkoper verstrekte gegevens en zal ook de verantwoordelijkheid voor hun stevigheid op zich dienen te nemen. 
Alle waarborgen houden onmiddellijk op te bestaan bij herstelling, verplaatsing of verandering door derden uitgevoerd 
zonder de instemming van de verkoper. 
4. Elke levering van nieuwe onderdelen, alle werken van nazicht en herstelling. alle verplaatsingen van monteurs.enz.., 
die worden verricht na het verstrijken van de waarborgtermijn zullen steeds in rekening gebracht worden. 
5. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode geschiedt tijdens de werkuren en -dagen van 
de verkoper en kan geen verlenging van de waarborgtermijn tot gevolg hebben, overuren zullen aangerekend worden. 
6. Behoudens anders overeengekomen, worden tweedehandsmachines niet gewaarborgd. Alle herstellingen en revisies 
ervan, door de verkoper gedaan, worden echter steeds zo goed mogelijk uitgevoerd. 
7. Er wordt geen waarborg verleend aan technische tussenkomsten voor zover deze volgens de regels van de kunst 
werden uitgevoerd. 
8. Wat, meer in het bijzonder, de verbruiksgoederen (gevoelige film en papier, platen enz...) betreft, die de verkoper 
verkocht heeft en waarop specifieke bepalingen vermeld voor de machines niet van toepassing zijn, zal de verkoper deze 
goederen vervangen door andere, voorzover mogelijk, van dezelfde soort in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien 
de koper de verkoper in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en indien bij dat onderzoek gebleken is 
dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn. niet hebben voldaan aan de normale eisen. Bij klachten over 
fotochemische producten en magneetbanden, moet het emulsie- of fabricagenummer vermeld worden en tegelijkertijd 
bewijsmateriaal van de betwiste goederen en eventueel ook ongebruikt materiaal uit dezelfde verpakking bezorgd worden. 
Daar alle kleuren na verloop van tijd kunnen veranderen, wordt bij kleurverandering geen vervangingsmateriaal verstrekt. 
Behoudens de vervanging, zoals hierboven omschreven, is de verkoper tot geen enkele schadevergoeding gehouden. 
 
VII. BETWISTINGEN. 
Eventuele betwistingen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper. 
 
 
 
 
 
 
*Version française disponible sur demande. Vous pouvez aussi télécharger nos conditions sur : 
**English version on demand. You can also download them on our websites: 
**Download de laatste versie en andere voorwaarden op: 
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