
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

1. Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zullen toepasselijk zijn op alle verkopen van machines, apparaten en uitrustingen gedaan door : 
Peter Bax bvba , Weeldestraat 30 , 2381 Ravels (Weelde) – BE 0474.794.709 

2. De verkoper beschikt vanaf de ontvangst van de order over 30 dagen om de bestelling te weigeren.  De koper kan zijn order niet intrekken. 
3. De voor het contract constitutieve documenten zijn diegene van de bestelling.  Een gewone verwijzing nochtans naar catalogen, prospectussen, 

illustraties, prijslijsten e.d. betekent niet dat de daarin vermelde gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen e.d. te beschouwen zijn als deel 
uitmakend van het contract.  Dergelijke gegeven bezitten slechts een benaderende en informatieve waarde en verbinden de verkoper niet , tenzij ze 
uitdrukkelijk werden herhaald in de offerte opgesteld door de verkoper. 

4. Artikel 3 is eveneens toepasselijk op alle aanhangsels van het contract. 
5. De verkoper behoudt zich het recht voor, zo nodig de artikelen en samenstellende delen welke het voorwerp uitmaken van het contract, te 

vervangen door andere artikelen en samenstellende delen met gelijk of hoger prestatievermogen. 
6. De prijzen gelden voor franco levering aan het door de koper aangeduide adres in België , kosten en verpakking inbegrepen.  Onze prijzen worden 

slechts te indicatieve titel gegeven terwijl het materiaal gefactureerd wordt rekening houdend met de van kracht zijnde wisselkoers op het ogenblik 
van de levering. 

7. Alle taksen, van welke aard dan ook zijn ten laste van de koper. 
8. De aangeduide leverings- en montagetermijnen zijn niet van strikte toepassing zodat een vertraging – onverschillig de reden – geenszins constitutief 

kan zijn voor een vergoeding of schadeloosstelling.  In het bijzonder zijn de vergoedingen voorzien in de art. 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek 
uitgesloten.  Partiële leveringen zijn steeds toegestaan. 

9. Indien de verkoper zich verbindt tot het monteren van het materiaal, zal dit laatste, in zijn oorspronkelijke verpakking en ongeopend op een droge 
plaats bewaard worden tot bij de aankomst van de monteurs van de verkoper. 

10. Indien het monteren van het te leveren materiaal begrepen is in de verkoopprijs, moet de koper zorgen voor een op het net aangesloten aansluitkast, 
voorzien van een meerpolige schakelaar met onderbreking van nulleider.  Ook dient de koper een degelijke aarding te voorzien, waarop onze 
monteurs het materiaal kunnen aansluiten.  De monteurs van de verkoper hebben noch de kwalificatie, noch de toelating om aan het elektrisch net 
van de klant te werken, stroomopwaarts van genoemde aansluitkast, en zijn ook niet bevoegd of gemachtigd om te oordelen of deze correct werd 
aangebracht en nauwkeurig werkt.  Dit valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper en van zijn elektricien.  Geen enkele 
aansprakelijkheid kan in dit verband aan de verkoper toegeschreven worden.  In die optiek zet de verkoper de koper er toe aan de voorschriften van 
het Technisch Reglement voor elektrische installaties na te leven.  De voorbereidingswerken in het gebouw dienen te worden uitgevoerd door de 
koper, dit volgens de voorschiften van de verkoper.  Indien de koper de voor de montage vereiste voorbereidingswerken niet heeft uitgevoerd b.v. 
indien hij geen aansluitingskast met meerpolige schakelaar heeft voorzien, en indien onze specialisten verzocht werden zich ter plaatse te begeven 
om het werk aan te vatten, zal de koper de uit deze tekortkoming voortvloeiende kosten dragen.  De koper levert op zijn kosten het nodige ijzerwerk 
en andere materiaal.  Wordt de normale arbeidsduur voorzien voor het uitvoeren van het werk verlengd en overschreden ingevolge een fout of 
nalatigheid vanwege de koper of omdat ze zijn verplichtingen niet nakomt, is de verkoper gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen. 

11. De constructie en werking van de uitrusting worden gewaarborgd gedurende een jaar na de inbedrijfsstelling en voor zover de montage uitgevoerd 
wordt volgens de instructies van de verkoper.  Deze waarborg omvat enkel en alleen het gratis vervangen van de aan de verkoper franco 
toegestuurde stukken, welke ongeschikt werden bevonden ingevolgde een tegensprekelijke vastgesteld gebrek.  Zulks kan geen aanleiding geven tot 
enig recht op schadevergoeding voor rechtstreeks of onrechtstreeks geleden schade.  Gummi stukken, elektrisch materiaal en defecten met als 
oorzaak elektrolyse vallen niet onder deze waarborg.  Hij geldt evenmin voor normale slijtage, noch voor beschadiging o.m. veroorzaakt door 
onhandigheid, nalatigheid, gebrek aan onderhoud en smeren, gebruik van slechte olie of van namaak onderdelen. 

12. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper niet gehouden is vergoedingen uit te keren voor persoonlijke ongevallen, voor beschadiging aan 
goederen die geen verband houden met het voorwerp van het contract en/of voor winstverlies.  De koper zal de verkoper vergoeden voor de 
eventuele gevolgen van een dergelijke verantwoordelijkheid tegenover derden.  Meer in het bijzonder zal een beding, hetwelk de verkoper 
uitdrukkelijk van deze verantwoordelijkheid ontslaat, voorkomen in alle contracten van verder verkoop. 

13. De leveringen zijn betaalbaar ten huize van de verkoper.  Het feit van een wissel te trekken op de koper maakt geen uitzondering op deze regel.  
Tenzij op vertoon van een speciale en op naam geschreven volmacht zijn de afgevaardigden van de verkoper niet gemachtigd om voor rekening van 
deze laatste betalingen in ontvangst te nemen; de koper verklaart uitdrukkelijk deze regeling te kennen en te zullen eerbiedigen en zal rechtstreeks 
aan de verkoper betalen op straf van in voorkomend geval een tweede maal te worden aangesproken. 

14. Tenzij bijzondere overeenkomst, zijn de facturen volledig te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum zonder enige korting.  iedere vertraging 
doet de intresten lopen van 1% per maand, van rechtswege en zonder ingebrekestelling.  Dit percentage zal vatbaar zijn voor aanpassing aan de 
voorwaarden van de markt en 2% hoger liggen dan de hoogste discontovoet welke in België wordt toegepast  De niet-betaling van een levering geeft 
de verkoper het recht hangende bestellingen te annuleren en dadelijk het eventueel verschuldigde saldo te vorderen. 
In ieder geval blijven de geleverde goederen, evenals de buizen en toebehoren het eigendom van de verkoper, zulks tot volledige vereffening van de 
verkoopprijs, en zelfs indien vermelde goederen geheel of gedeeltelijk aan een gebouw van de koper en/of een derde gehecht zijn. 

15. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van onze facturen, bij wijze van forfaitaire en onherroepelijke strafclausule, met volle recht en 
zonder dat een voorafgaande aanmaning nodig is, met 20% verhoogd worden, met een minimum van 250,00 €.  De eventuele toepassing van art. 
1244 van het Burgerlijk Wetboek sluit in geen geval de geldigheid en uitwerking van deze clausule uit.  De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij deze 
clausule  aanvaardt van zodra zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de tussen partijen aangegane verhouding ontstaan. 

16. Klachten betreffende een ontbrekend artikel zijn slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk geformuleerd worden en de verkoper bereiken binnen de 7 
dagen na ontvangst van de goederen. 

17. De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van het contract en diens uitvoering verhinderen, worden als overmacht aangezien : 
staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper zoals brand, mobilisatie, opeising, embargo, monetaire 
restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, beperking in het gebruik van drijfkracht, te late leveringen vanwege de leverancier van de verkoper 
e.d. 
Indien zulke omstandigheden zich voordoen, zal de aan de verkoper toegestane tijd voor het nakomen van zijn verplichtingen verlengd worden en zal 
hij niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen.  Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal elk van de twee 
partijen het recht hebben het contract te verbreken bij middel van een aangetekend schrijven. 

18. Wanneer, op verzoek van de koper, de levering van de goederen niet kan geschieden, zullen de bewuste goederen, tenzij bijzondere overeenkomst, 
automatisch gefactureerd worden ten laatste 6 maanden na de orderdatum en zal de waarde van de goederen onmiddellijk invorderbaar zijn.  De 
goederen zullen dan in onze magazijnen ter beschikking worden gehouden van de koper, die de opslagkosten ervan zal dragen. 

19. In geval van betwisting, zijn de Rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. 
 
 
 
 

 


