
ALGEMENE VERKOOPS-, BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

1. De goederen blijven eigendom van Van Gossum Technics bvba tot na volledige betaling. 

2. Betalingen dienen steeds te gebeuren netto contant bij levering of als overeengekomen 

binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. 

3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal automatisch een verwijlintrest van 12% per jaar 

verschuldigd zijn, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling of aanmaning zal vereist zijn. Tevens 

kunnen, voor wij het wenselijk oordelen, alle nog uit te voeren bestellingen worden stopgezet. Er 

wordt tevens een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 10% met een 

minimum van 25 euro en een nalatigheidsinterest van 10% per jaar. 

4. Bij eventuele veranderingen in de wetgeving aangaande BTW, lasten of taksen, zullen deze 

steeds verrekend worden aan de koper; zowel in min als in plus. 

5. De gevallen van overmacht zoals staking, brand of in het algemeen om het even welke 

oorzaak onafhankelijk van onze wil, ontslaan ons van alle aansprakelijkheid. 

6. Om geldig te zijn, moeten alle klachten geschieden binnen de 8 dagen na levering, en dit door 

een aangetekend schrijven. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen 

en na te kijken. Door deze in-ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de 

koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestellingen en vrij is van enig 

zichtbaar gebrek. 

7. Bij ondertekening verklaart de koper zich akkoord met de geldende verkoops-, betalings- en 

leveringsvoorwaarden. 

8. Bestellingen zijn slechts vast nadat ze op een stellige wijze door ons werden aanvaard. Een 

verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Alle 

prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van Van Gossum Technics bvba hebben 

slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend. Ingeval van verhoging van prijzen van 

grondstoffen of arbeidslonen zijn evenredige wijzigingen mogelijk. Alles wat niet in onze offerte 

is beschreven zal beschouwd worden als meerwerk en behoudens afzonderlijk schriftelijke 

overeenkomst dienaangaande in regie en aan eenheidsprijs te zijn uitgevoerd, zodat deze als 

supplement in rekening zullen worden gebracht. Regie 45 euro ex btw / uur / pp 

9. Ingeval materialen op staal worden gekozen zal de klant rekening houden met het feit dat er 

eventueel kleurverschillen kunnen bestaan die niet als een gebrek kunnen worden aanzien. De 

eventuele overschotten in vloer en wandtegels worden niet teruggenomen. Bij ontbreken van 

materialen bij levering gekozen bij groothandels (bvb badmeubel) zal het volledige dossier 

gefactureerd worden en mag de klant de waarde van het te ontvangen goed of goederen 

afhouden. De rest dient voldaan te worden. 

10. Indien er opmetingen dienen te gebeuren, gebeurt dit op risico van de koper. Ook worden er 

supplementen aangerekend indien er veranderingen zijn gebeurd waardoor de plaatsing op 

een andere wijze dient te gebeuren dan op het tijdstip van opmeting was voorzien. 

11. Op goederen onder de 8 000 euro is een minimum voorschot van 1000 euro te betalen bij 

bestelling. Een minimum voorschot van 30% zal aangerekend worden bij goederen boven de 

8 000 euro. Tenzij anders opgegeven in de offerte, zal gefactureerd worden volgens de 

vordering van de werken of leveringen. 

12. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting versterkt en zijn derhalve niet 

bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling 

kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

13. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ,waarin 

ons bedrijf gevestigd is, bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. 

14. Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te 

gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, 

gericht aan de maatschappelijke zetel. 

 

Verbrekingsclausule 

In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, hebben wij het recht 

op een winstdervingsvergoeding van minimaal 25% op de totale koopsom, eventueel 

vermeerderd met alle toonbare kosten. Deze verbreking dient schriftelijk te gebeuren, en is 

slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. 


