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1. Toepassingsgebied 
Met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle onze 
aanbiedingen en verbintenissen. 
2. Offertes 
Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het 
tegendeel is bepaald. 
3. Betaling 
3.1. Betaling van onze facturen vindt plaats uiterlijk dertig kalenderdagen na factuurdatum.  
3.2. Elk protest van een factuur dient ons, op straffe van verval van uw rechten, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te 
bereiken uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. 
3.3. Indien de klant laattijdig betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum tot 
aan de dag der algehele betaling, een rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, berekend over het niet-betaalde bedrag. 
Alle kosten verbonden aan de invordering van de factuur komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke 
invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Het niet-betalen of slechts 
gedeeltelijk betalen van één factuur, geeft aanleiding tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle overige, zelfs nog niet-vervallen 
openstaande facturen. Ingeval van niet-betaling of vertraging in de betaling, zijn we gerechtigd om alle verdere leveringen op 
te schorten of zelfs te annuleren en dit zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd ons recht om schadevergoeding te 
vorderen. Het is de klant niet toegestaan om nog verschuldigde facturen te compenseren met klachten die betrekking hebben 
op huidige of voorgaande leveringen. De klant ziet af van iedere vorm van compensatie van schuldvorderingen, zoals bedoeld 
in artikel 1289 en 1290 van het Burgerlijk Wetboek. 
4. Aansprakelijkheid 
4.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade veroorzaakt door een gebrek aan de zaak of door opzet 
of grove schuld van ons. Tevens is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde prijs van de producten, die aanleiding 
hebben gegeven tot de schade. 
4.2 Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schade aan teelten ten gevolge van toepassingen, behandelingen 
of het bewaren van producten. Tevens dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen of dieren ten 
gevolge van het gebruik of het bewaren van de producten, gezien onze producten verpakt zijn overeenkomstig de geldende 
wettelijke verplichtingen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid indien de verpakking of de etikettering zonder ons toedoen 
gewijzigd worden. 
5. Levering en risico 
5.1. Elke meegedeelde leveringstermijn is louter indicatief en de overschrijding ervan kan in geen enkel geval aanleiding geven 
tot schadevergoeding of ontbinding in ons nadeel. 
5.2. De producten worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de klant op het moment van de levering 
ex works. 
5.3. Het bewijs van levering wordt geleverd door de afleverbon, ongeacht deze afgetekend is of niet, tenzij het tegendeel 
bewezen wordt. 
6. Klachten 
6.1. De producten worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, tenzij op de afleverbon of op 
een andere schriftelijke wijze binnen de 24 uur na levering, de zichtbare gebreken zijn vermeld. 
6.2. Verborgen gebreken moeten binnen 48 uur na ontdekking hiervan schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. 
6.3. Ieder vorderingsrecht van de klant jegens ons vervalt indien: 

a. de schade en/of de gebreken niet binnen de in 6.1 en 6.2 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan 
ons ter kennis zijn gebracht; 
b. de klant de producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de 
producten heeft gebruikt of behandeld onder ongeschikte omstandigheden; 
c. de klant, zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming, aan de producten reparaties/wijzigingen heeft uitgevoerd; 
d. het product na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of het gebruik wordt voortgezet; 
e. aan ons geen mogelijkheid tot tegensprekelijke expertise is geboden; 
f. de gebreken zijn ontdekt 30 dagen na de datum van levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
7. Nettingbeding en eigendomsvoorbehoud 
7.1. De klant stemt ermee in dat wij en de met ons verbonden vennootschappen, de wederzijdse schulden en schuldvorderingen 
die wij en laatstgenoemden hebben opzichtens de klant te allen tijde mogen verrekenen middels schuldvergelijking en 
schuldvernieuwing. De artikelen 14 en 15 van de wet Financiële Zekerheid zijn op dit nettingbeding van toepassing. 
7.2. Wij blijven eigenaar van de producten tot aan de volledige betaling. 
8. Einde overeenkomst 
Wij behouden het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, van rechtswege, zonder gerechtelijke tussenkomst en 
zonder enige schadevergoeding, bij laattijdige of niet volledige betaling van facturen, faillissement, kennelijk onvermogen of 
elke andere gelijkaardige situatie die de klant treft en tevens wanneer wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren ten gevolge 
van een geval een overmacht of imprevisie. 
9. Privacyverklaring 
Om te weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg de privacyverklaring op onze website. 
10.  Nietigheid 
De nietigheid van een bepaling van onderhavige verkoopsvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk 
toegelaten is. 
11.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
11.1  Elke contractuele verhouding tussen de klanten ons is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 
11.2  Voor elke betwisting is uitsluitend de ondernemingsrechtbank te Leuven bevoegd. 
 
 
 


