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1. Toepassingsgebied 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en 

elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er 

een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege 

voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden 

 van de klant. 

 

2. Aanbiedingen 

Prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis 

van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd 

zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent 

de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering. 

Behoudens afwijkende bijzondere overeenkomst, gelden de 

prijzen af fabriek. 

De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle 

belastingen en taksen door om het even welke overheid 

geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van 

de levering. 

 

3. Kontraktbreuk 

Bij éénzijdige kontraktbreuk of ontbinding van de overeenkomst 

door de klant of aankoper, kan aanspraak gemaakt worden op 

schadevergoeding die o.a. studiekosten, uitgaven voor 

bevoorrading, en reeds uitgevoerde fabricatie kunnen 

inhouden. 

Er wordt eveneens een vergoeding aangerekend ten belope van 

10 % van het bedrag van de overeenkomst voor geleden verlies. 

Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons de 

levering of plaatsing onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst 

van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden, 

minstens voor het niet uitgevoerde gedeelte, en is hij een 

schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, 

rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt 

vastgesteld op 35 % van de prijs, B.T.W. exclusief, het meer 

gevorderde door ons te bewijzen. 

In geval van "vreemde oorzaak" (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer 

zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van 

uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze 

verbintenissen op te schorten of éénzijdig te annuleren, na de 

klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge 

in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden 

ondermeer konventioneel als "vreemde oorzaak" beschouwd: 

oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van 

grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, 

natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed 

hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel 

wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij 

onze leveranciers. 

 

4. Tekeningen en plannen 

De gewichten, afmetingen, kapaciteiten, en andere gegevens, 

hernomen in katalogi, circulairen, advertenties en prijslijsten, 

hebben enkel een indikatieve waarde. 

De klant is er toe gehouden ons volledig en korrekt te 

informeren om ons toe te laten een studie te maken m.b.t. de 

bestelde konstruktie (doel en toepassing van de konstruktie, 

afmetingen, aard en/of densiteit van de te stockeren 

produkten, enz. ) 

 

 

De tekeningen of technische omschrijvingen, op basis waarvan 

een partiële of volledige uitvoering mogelijk is, en overhandigd 

voor of na een akkoord, blijven onze exclusieve eigendom. 

Deze mogen niet zonder ons voorafgaand akkoord worden 

gebruikt, gekopiëerd of overhandigd aan derden door de klant. 

De klant die plannen of tekeningen aan ons levert, certifieert 

dat hij hiervan het intelectueel eigendoms- of het gebruiksrecht 

bezit zodat Peruweld NV beschikt over het volste recht om 

deze te gebruiken. De klant zal Peruweld NV vergoeden voor 

alle acties welke een derde zou ondernemen tegen Peruweld 

NV voor het niet respecteren van het eigendomsrecht van de 

geleverde plannen of tekeningen. 

 

5. Levertermijnen 

De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen 

zijn indikatief en verbinden ons niet strikt. 

Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en 

uitsluitend aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding 

geven tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. De 

overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt 

aan de leveringstermijn toegevoegd. 

 

6. Verpakking en transport 

Verpakkingskosten zijn niet in de prijs begrepen en worden 

afzonderlijk gefaktureerd. 

De koopwaar en bestelde materialen worden altijd vervoerd op 

risiko en gevaar van de klant, zelfs wanneer zou zijn 

overeengekomen dat wij voor het vervoer instaan. 

 

7. Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid en het risiko over de goederen gaat op 

de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst. 

Niettegenstaande blijven de goederen onze eigendom tot 

vereffening van het volledig faktuurbedrag. 

 

8. Garantie 

De klant wordt geacht de firma Peruweld NV alle nodige 

gegevens (afmetingen, doel en toepassing van de konstruktie, 

aard en / of densiteit van de (eventueel ) te stockeren 

produkten, ....) te verschaffen teneinde een studie te kunnen 

maken. Op basis van de korrekte gegevens, staat de firma 

Peruweld NV gedurende 1 jaar (vanaf levering) borg voor de 

konstruktie en materialen.  Verscholen gebreken van 

aangekochte goederen door Peruweld NV bij derden, zullen 

slechts erkend worden als de leverencier of fabrikant zelf het 

gebrek erkend. 

De garantie beperkt zich enkel tot gratis vervangen , herstelling 

van materialen of konstruktiefouten. 

Transportkosten en/of eventuele douanekosten van 

vervangingsmateriaal blijven ten laste van de klant. 

De garantie vervalt indien het materiaal gebruikt wordt voor 

andere dan de oorspronkelijke doeleinden. 

Vallen eveneens buiten de garantie:  

- gebreken als gevolg van  normale slijtage. 

- inadequa(a)t(e) / verkeerd(e) onderhoud of behandeling. 

- transformaties of herstellingen niet door Peruweld NV 

uitgevoerd. 

De garantie vervalt bij het niet naleven van de 

betalingsvoorwaarden door de klant. 

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden 
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In geval van proefkonstruktie / ~ materialen , zijn de kosten ten 

laste van de klant. 

 

9. Betalingsvoorwaarden 

De fakturen zijn betaalbaar op onze zetel bij levering, kontant 

en zonder korting. 

In geval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling een konventionele rente van 1,25 %  

per maand of gedeelte van de maand aangerekend, vanaf de 

vervaldag.  

Bij niet betaling op de vervaldag en na aangetekende 

ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege 

vermeerderd met 15 % , met een minimum van 5.000,-bef en 

een maximum van 75.000,-bef ten titel van konventioneel 

schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens 

buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de 

aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde 

konventionele rente op van 1,25 % per maand of gedeelte van 

een maand. 

Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en 

zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de 

eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen 

rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de 

hoofdsom. 

In geval van niet betaling op de vervaldag, en na aangetekende 

ingebrekestelling, kunnen wij ten allen tijde opteren voor de 

ontbinding van rechtswege van het kontrakt ten laste van de 

klant, mits aangetekende melding in die zin. In dat geval halen 

wij de koopwaar terug waar zij zich bevindt, er is de klant van 

rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding 

waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 35% van 

de prijs, B.T.W. exklusief, het meer gevorderde door ons te 

bewijzen. 

 

10. Betwistingen 

Voor zover de aanvaarding van de levering of uitgevoerde 

werken niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten 

betreffende konformiteit ervan op straffe van verval gebeuren 

bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen 

na levering en voor ingebruikname, behandeling, bewerking of 

doorverkoop van de koopwaar. De klant aanvaardt de in de 

sektor gebruikelijke toleranties. 

Klachten betreffende de faktuur dienen op straffe van verval, 

binnen de acht dagen na de faktuurdatum te gebeuren bij 

aangetekend en gemotiveerd schrijven. 

Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor 

verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe 

te zijn voldaan. 

Konventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan 

sprake in art. 1648 B.W. zes maanden beloopt vanaf de datum 

van levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij 

verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, 

of doorverkoop van het geleverde. 

Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen 

door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen 

tot betaling uit te stellen of op te schorten. 

Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant, om welke reden 

ook, is alleszins beperkt tot de direkte en voorzienbare schade 

aan de koopwaar zelf, met uitsluiting van elke schade inzake 

gebruik of exploitatie. 

 

 

 

 

11. Rechtbanken 

In geval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tournai tenzij 

wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger.W. 

verkiezen. 

Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en 

brengt geen wijziging van de bevoegdheid met zich. 

Het Belgisch recht is van toepassing. 

 


