
Algemene Verkoopsvoorwaarden 

Art. 1 : 

Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de medecontractant de huidige voorwaarden te 

kennen en aanvaarden als integrerend bestanddeel ervan. Wij wijzen alle andere voorwaarden af, algemene of 

bijzondere, die op documenten van de medecontractant voorkomen. Onze Algemene Voorwaarden primeren 

altijd. 

 

Art. 2 : 

Onze offerten alsmede opgegeven termijnen worden steeds enkel ten titel van benaderende inlichtingen geven 

en brengen nooit enige verbintenis van onzentwege  mee. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van 

goede referenties en wij houden ons steeds het recht voor de overeenkomst op te schorten en voldoende 

garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan. 

 

Art. 3 : 

Alle klachten op leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de twee dagen na ontvangst der goederen en 

worden daarna niet meer aangenomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze 

bepalingen en  is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. 

 

Art. 4 :  

Alle klachten op facturen of andere documenten dien schriftelijk te gebeuren binnen de vijf dagen na 

factuurdatum. Ook hier impliceert een reactie op een laattijdige klacht geen verzaking. 

 

Art. 5 : 

Wanneer een klacht als gegrond wordt erkend, in der minnen of door de rechtbank, beperkt onze 

verantwoordelijkheid zich tot de vervanging of de terugbetaling der gefactureerde goederen en is elke 

schadevergoeding uitgesloten en / of wordt daaraan door onze medecontractant verzaakt.  

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot 1 jaar na oplevering voor kleine en verborgen gebreken. 

 

Art. 6 : 

De facturen zijn betaalbaar te Oeselgem. De betaling dient binnen de tien dagen na factuurdatum te gebeuren. 

Deelfacturen zijn te betalen binnen de twee dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling binnen deze 

termijn, brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder dat voorafgaande aanmaning nodig is, 

een intrest op van 12% 's jaars.  Daarenboven wordt in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de 

schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, na vergeefse ingebrekestelling het saldo verhoogd met 12% 

met een minimum van 50,00 € en een maximum van 1500,00 €, ook bij het toekennen van termijnen van 

respijt.  Alle inningskosten protestkosten zijn steeds ten laste van de koper en het aanvaarden van wisselbrieven 

brengt geen schuldvernieuwing teweeg. 

 

Art. 7 

De goederen blijven onze volledige eigendom tot hun volledige betaling, eventuele intresten en schadebeding 

inbegrepen, dit in afwijking van Art.  1583 BW; desniettegenstaande zijn steeds alle risico's betreffende 

gekochte goederen onmiddellijk aan de koper overgedragen. Het vervoer van de koopwaar geschiedt steeds op 

risico en gevaar van de koper, ook bij vrachtvrije verzending. Daarenboven stemt de koper in met een 

retentierecht over deze goederen tot hun algehele betaling. 

 

Art. 8 

Alle bestellingen worden slechts als definitief beschouwd na  schriftelijke bevestiging door onze firma. Onze 

agenten noch onze vertegenwoordigers zijn bevoegde betalingen in ontvangst te nemen. 

 

Art. 9 

De bevestigde orders moeten binnen de gestelde, zoniet de normale termijn afgenomen worden. Bij niet 

afname zijn wij gerechtigd hetzij de medecontractant tot afname te dwingen, hetzij de verkoop geheel of 

gedeeltelijk te laten ontbinden met 35%  schadevergoeding lastens onze medecontractant. 

 

Art. 10 



Onze prijzen zijn berekend voor goederen loco fabriek en verpakt, behoudens andersluidende overeenkomsten. 

Alle bijkomende kosten van vervoer, inklaring, taksen, etc ... zijn bij de aflevering verschuldigd. 

 

Art. 11: 

De door ons opgegeven leveringstermijn is in de regel nooit bindend doch slechts approximatief. Wij zijn enkel 

verantwoordelijk voor laattijdige levering in geval wij ons daartoe persoonlijk en uitdrukkelijk verbonden 

hebben. 

Aan deze termijnen zijn wij niet meer gebonden: 

 a.  bij een tekortkoming van onze medecontractant, bvb. inzake betaling, afname etc... 

 b.  ingeval van overmacht, exemplatief: machinebreuk, staking, gebrek aan grondstoffen ingevolge niet-

levering door onze eigen  leveranciers, etc... 

 

Art. 12: 

Verzending gebeurt voor rekening en risico van de bestemmeling vanaf het verlaten van onze werkplaatsen.  

Eventuele klachten nopens het transport moeten aan de betreffende transportdienst schriftelijk op de 

vrachtbrief gericht worden. 

  

Art. 13 : 

Alle aankopen worden aangezien als gedaan te OESELGEM.  Alle geschillen aangaande het bestaan en de 

uitvoering van de met ons afgesloten overeenkomsten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 

Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, inbegrepen de Rechtbanken zetelend in kortgeding en enkel het 

Belgisch recht kan worden toegepast. Betalingen contant met korting zijn enkel geldig wanneer binnen 8 dagen 

na factuurdatum het volledige factuurbedrag op de bedrijfsrekening staat. 

 

Art. 14: 

 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de 

overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de 

uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het 

gerechtvaardigd belang. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Mabrick BVBA, Galgestraat 1A – 8720 Oeselgem. Deze persoonsgegevens 

zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het 

kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 

 

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en 

verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen 

van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke 

persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. 

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over 

zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 

 

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals  [terug te vinden op onze website /u afzonderlijk 

bezorgd].  

 

 

Mabrick BVBA 

 


