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1.  Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing, onder 
voorbehoud dat ze door de partijen gewijzigd worden 
met een onderling formeel schriftelijk akkoord. 
 
Door het aanvaarden van de bestelling, doet de 
verkoper afstand van elke toepassing van zijn algemene 
of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze 
voorzien dat alleen deze gelden. 
 
2. Kontrole 
De aankoper is vrij, om op gelijk welk moment van het 
fabrikatiestadium, de kwaliteit van de gebruikte 
goederen en het fabricatieproces door een of meerdere 
gemandateerde personen te controleren. 
 
Het feit dat er tijdens de kontroles geen opmerkingen 
zijn gemaakt, blijft de aankoper het recht behouden het 
materiaal te weigeren als niet conform of met een al 
dan niet verborgen gebrek. 

 
3. Levering      
Tenzij anders vermeld in een conventie, moet de 
levering gebeuren « delivery duty paid at Peruweld » 
(DDP) conforma aan de incoterms 2000. 
 
De leverancier is verantwoordelijk voor het markeren en 
verpakken van zijn producten conform aan de geldende 
industriele regels.  In ieder geval moet de verpakking de 
nodige bescherming verzekeren tijdens transport 
afladen bij de klant. 
 
4. Levertermijn of leverdatum   
Behalve expleciet anders vermeld : 
-  Begint de levertermijn te lopen vanaf de datum 

van het door de aankoper opgemaakte order 
- De datum of levertermijn zijn imperatief 

 
Bij eventuele vertraging van levering is de leverancier 
verplicht de klant hiervan onmiddelijk schriftelijk in te 
lichten en deze tevens te verechtvaardigen.  Bij gebrek 
aan een schriftelijk akkoord over een nieuwe 
leverdatum, blijft de leverdatum deze welke 
contractueel voorzien is. 
 
Bij overschrijding van de leverdatum of termijn, zal de 
leverancier verplicht worden een vaste vergoeding te 
betalen van 2,5 % per week vertraging met een 
maximum van 7,5 %, en dit zonder dat een 
voorafgaande in gebrekestelling nodig is. 

 
De weerhouden datum voor het toepassen van boetes 
voor te late levering zal de laatste van volgende data 
worden : 
- de datum van de effectieve levering 
- de datum van ontvangst van de certificaten, test 

rapporten, proefrapporten of andere stukken 
vermeld op het order. 
 

Van het ogenblik dat de vertraging drie weken bereikt, 
heeft de aankoper het recht zich van zijn contract te 
ontheven zonder juridische tussenkomst, indien er 
binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een 
voorafgaande in gebrekestelling hieraan geen gevolg 
werd gegeven. 
 
Het toepassen van voorbijgaande clausule ontneemt de 
aankoper niet het recht om een volledige 
schadevergoeding te eisen aan de verkoper als gevolg 
van een te late levering. 

  
5. Overdracht van eigendom en risico   
Overdracht van eigendom en risico gebeurd bij de 
effective levering van de goederen, ofwel door de 
verkoper, ofwel door de transporteur welke  hij 
gemandateerd heeft.  Bij gedeeltelijke of volledige 
betaling van de goederen voor levering, heeft de 
eigendomsoverdracht plaats vanaf het ogenblik dat de 
goederen kunnen geidentificeerd worden en een 
bankwaarborg  zal daarvoor mogen gevraagd worden. 

 
6. Betalingen 
De betalingen zullen gebeuren volgens de voorwaarden 
vermeld in de bestelbon opgemaakt door de aankoper. 
Indien,als gevolg van de omstandigheden vermeld in 
artikel 9, de aankoper vertraging heeft op zijn 
betalingen, zal de verkoper geen interestvergoeding 
kunnen eisen. 

 
7. Ontvangst van goederen 
Zonder afbreuk te doen aan artikel 8, beschikt de 
aankoper over een termijn van 30 dagen vanaf de 
laatste van volgende data : 
-  De dag van de effectieve levering 
-  De datum van ontvangst van de certificaten, test 

rapporten, proefrapporten of andere stukken 
vermeld op het order. 
 

Om een klacht in te dienen of een opmerking te 
formuleren betreffende ofwel de conformiteit, ofwel de 
kwaliteit van de verkochte goederen. 
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8.  Garantie 
De verkoper verbindt er zich toe om ieder gebrek dat 
zich aan de goederen vertoond in een periode van 12 
maand na effective levering, in de korst mogelijke tijd te 
herstellen, wat ook de natuur of de oorsprong mag zijn, 
en de aankoper te vergoeden voor de opgelopen 
schade. 
 
9. Vrijstellingsclausule 
Worden beschouwd als oorzaken tot vrijstelling, alle 
omstandigheden die  zich voordoen na het afsluiten van 
het contract, welke onafhankelijk zijn van de wil van een 
van de partijen en welke het uitvoeren ervan 
verhinderen, zoals : arbeidsconflicten, brand, 
mobilisatie, rekwisitie, embargo, weigering van 
overdracht van deviezen, opstand, afwezigheid van 
transportmiddelen, algemeen tekort van 
grondproducten, reductie van energieverbruik, enz… 
 
De partij welke zich wil beroepen op bovenvermelde 
omstandigheden, moet hiervan onmiddelijk de andere 
partij schriftelijk op de hoogte stellen, en wanneer ze 
zich zullen voordoen en verdwijnen. 
Het voorkomen van een van deze omstandigheden 
ontheft zowel de aankoper als verkoper van hun 
verantwoordelijkheid. 

  
10. Arbitrage – Hoven en rechtbanken 
Voor elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de 
uitvoering, de beëindiging of de interpretatie van 
onderhavige overeenkomst, is allen de franstalige versie 
geldig. 
 
Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de 
uitvoering, de beëindiging of de interpretatie van 
onderhavige overeenkomst, zal definitief beslecht 
worden middels een arbitrage. 
 
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen 
betreffende de keuze van de arbiter, zal deze 
aangewezen worden op verzoek van de meest gerede 
partij door de voorzitter van handelsrechtbank van 
Doornik. 
 
Niettemin zal elke partij de arbitrage kunnen weigeren 
op de volgende manier: 
-  indien ze het initiatief neemt om het geding in te 

leiden door rechtstreeks de andere partij te 
dagvaarden om te verschijnen voor de gewone 
rechtbanken; 

-  wanneer de andere partij haar inlicht betreffende 
haar intentie om de arbitrage te starten, door 
binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf die 
mededeling haar weigering om beroep te doen op 
arbitrage mee te delen. 

 
Alle kosten met betrekking tot de arbitrage zullen bij 
gelijke helften voorgeschoten worden voor rekening van 
wie behoort, en de uitspraak zal vervolgens die kosten 
ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde partij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


