
Art. 1: De goederen worden geleverd binnen de ter-
mijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening hou-
dend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de 
aard van de industrie of handel.

Art. 2: Elke bestelling betekent aanvaarding door de 
klant van onze voorwaarden.

Art. 3: Bij annulatie van de bestelling of verbreking 
van het contract is de klant een forfaitaire en on-
herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 
20%van de bestelling of het contract.

Art. 4: De levering gebeurt bij de verkoper, behou-
dens andersluidende schriftelijke afspraak.

Art. 5: De goederen worden vervoerd op kosten en 
op risico van de koper.

Art. 6: Klachten betreffende de geleverde goede-
ren kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet 
schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na 
levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte 
termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

Art. 7: De geleverde koopwaar blijft onze eigen-
dom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en 
interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de 
risico’s vanaf de levering. Die moet de goederen in 
hun staat bewaren. De verkoop wordt van rechts-
wege ontbonden bij niet-betaling op de vervaldag 
en de goederen worden onverwijld teruggegeven. 
Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste 
dag na aangetekende verzending van een aan-
maning, kan de overeenkomst door ons van rechts-
wege en op eenvoudige aangetekend verzonden 
verklaring worden ontbonden. Dat alles onvermin-
derd het betalen van schadevergoeding door de in 
gebreke gebleven koper.

Art. 8: Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de 
vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning 
een interest op van 12% per jaar.

Art. 9: Wanneer de factuur onbetaald blijft gedu-
rende 10 dagen na de aangetekende verzending 
van een aanmaning, zal de schuld bovendien wor-
den verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dat 
geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de an-
dere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke 
gerechtskosten.

Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet na-
komt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechts-
persoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige 
doeleinden, de producten of diensten verwerft of 
gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor 
de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Art. 10: Al onze overeenkomsten worden beheerst 
door het Belgisch recht. Wanneer de klant een na-
tuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-
beroepsmatige doeleinden, de producten of dien-
sten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen 
voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst be-
slecht voor de rechtbank van de woonplaats van 
de consument. In de andere gevallen kunnen zij 
enkel beslecht worden door de rechtbank van Ton-
geren.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VDB Technics BVBA • Hengelhoefstraat 164 • 3600 GENK • BTW : 0862 097 101, RPRtongeren
TEL : 089 255 401 • GSM: 0486 62 34 89 • FAX: 089 247 248 • E-mail: Yves@VDBTechnics.be


