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Artikel 1. Aanbiedingen:
1.1  Aanbiedingen door ons zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis.

1.2  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, 

“ex works”, conform Incoterms 2010.

1.3  Wat de afmetingen, kwaliteiten, gewichten en samenstellingen der door ons 

verkochte goederen betreft, gelden de gebruikelijk toleranties. Tenzij bijzon-

dere eisen gesteld en door ons aanvaard zijn, wordt gewone handelskwaliteit 

geleverd.

1.4  Mocht na het afsluiten van een koop-verkoopovereenkomst, enige wijziging 

komen in de grondstoffenprijzen, buitenlandse valuta, wettelijke heffi ngen, 

in- of uitvoerrechten, invoer- of factuurtaks, of andere rechten of 

belastingen, dan zal deze wijziging tot een passende verrekening aanleiding 

mogen geven.

Artikel 2. Rechten van intellectuele eigendom
2.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Walraven BVBA de 

auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem 

gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)

modellen, programmatuur enz.

2.2  De bovenvermelde rechten blijven eigendom van Walraven BVBA ongeachte 

of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. 

Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Walraven BVBA niet worden gekopieerd, gebruikt of aan 

derden getoond. De klant is aan Walraven BVBA per overtreding van deze 

bepaling een boete verschuldigd van €25.000. Deze boete kan naast 

schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 3. Levertijd:
3.1  De levertijd wordt door Walraven BVBA bij benadering vastgesteld.

3.2  Het overschrijden van deze leveringstermijn door ons, kan nooit tot enige 

schadeloosstelling verplichten en kan de koper ook niet van zijn 

verbintenissen bevrijden.

Artikel 4. Risico-overgang
4.1  Levering vindt plaats af fabriek, “ex works’, conform Incoterms 2010; het 

risico van de zaak gaat over op het moment dat Walraven BVBA deze ter 

beschikking stelt aan de klant.

4.2  Ongeacht het bovenstaande kunnen Walraven BVBA en de klant 

overeenkomen dat Walraven BVBA voor het transport zorgt. Het risico van 

laden, transport en lossen rust op de transporteur.

4.3  Leveringen kunnen plaatsvinden franco adres in België voor zendingen met 

een netto factuurwaarde van 460 Euro of meer. Voor kleinere zendingen geldt 

dat de levering niet franco plaatsvindt of franco met berekening van de 

verschuldigde vrachtkosten op de factuur, betrekking hebbend op deze 

levering.

Artikel 5. Klachten
5.1  Alle klachten, met betrekking tot de door ons verkochte goederen, moeten bij 

ons worden ingediend binnen de 5 dagen na afl evering. Na verloop van deze 

termijn wordt de levering als defi nitief aanvaard aangezien.

5.2  De gegeven waarborgen betreffen enkel constructiefouten of gebreken. Zij 

bepalen zich uitsluitend tot het vervangen van zulke stukken, die dergelijke 

gebreken vertonen. Deze waarborgen bepalen zich niet tot het plaatsen of 

wat dan ook.

Artikel 6. Betaling
6.1  Betaling gebeurt volgens overeengekomen betalingscondities vermeld op de 

facturen.

6.2  Indien geen afwijkende regeling werd overeengekomen, geldt dertig dagen 

factuurdatum zonder korting.

6.3  Indien de klant niet kan bewijzen voldoende zekerheid van betaling te 

verstrekken, zal er enkel tegen contante betaling geleverd worden.

6.4  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 a. een betalingstermijn is overschreden;

 b. beslag op zaken of vorderingen van de klant wordt gelegd;

 c. de vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

 d.  de klant (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de 

gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5  Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, is de klant direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De 

rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze 

hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als 

een volle maand.

6.6  Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, is de klant aan Walraven BVBA alle buitengerechtelijke 

kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. 

 De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

 Over de eerste Euro 3.000, 15%

 Over het meerdere tot Euro 6.000, 10%

 Over het meerdere tot Euro 15.000, 8%

 Over het meerdere tot Euro 60.000, 5%

 Over het meerdere vanaf Euro 60.000, 3%

  Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit 

bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten 

verschuldigd.

6.7  Wanneer Walraven BVBA in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt 

gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft 

gemaakt voor rekening van de klant.

Artikel 7. Klacht op facturen
  Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten 

schriftelijk bij ons worden ingediend binnen de 5 dagen na factuurdatum. Na 

verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, worden alle in de factuur 

opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard gezien.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1  De gefactureerde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige 

betaling van deze goederen en van de eventuele betaling der oudere 

openstaande facturen.

Artikel 9. Terugzending van goederen
9.1  Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard na schriftelijke 

overeenkomst, kosten en risico lastens koper. Creditering vindt plaats onder 

aftrek van 25% vergoeding voor retourbehandeling.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1  In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van het 

rechtsgebied waarbinnen de zetel van onze fi rma gevestigd is, tenzij wij 

zouden verkiezen het geding aan de Rechtbank van de woonplaats van de 

koper te onderwerpen.

10.2  Voor alles wat niet uitdrukkelijk door bovenstaande is voorzien, geldt 

uitsluitend het Belgisch Recht

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden hebben aanvaard, worden al onze verkopen afgesloten tegen de volgende voorwaarden, wat ook de koper op 

de van hem uitgaande geschriften mag hebben gesteld:

Algemene Verkoopsvoorwaarden - Walraven BVBA

walraven.com

walraven.com


