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1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze 
algemene voorwaarden en die essentieel zijn voor onze toestemming voor de overeenkomst. Deze voorwaarden hebben 
aldus voorrang op de eigen voorwaarden van de klant. 

2. De aanbiedingen, bestekken en offertes zijn vrijblijvend. De overeengekomen modaliteiten zullen slechts definitief zijn na 
schriftelijke aanvaarding van de bestelling of offerte. Dan nog kunnen de prijzen op het ogenblik van de levering herzien 
worden wanneer de prijs van de lonen of de grondstoffen, buiten onze wil zijn verhoogd, zonder recht op 
schadevergoeding in hoofde van de medecontractant.  

3. De termijnen van uitvoering zijn benaderend en gelden enkel als aanwijzing, tenzij schriftelijke en uitdrukkelijk anders 
geconfirmeerd, zodat geen schadevergoeding wegens laattijdige levering of plaatsing zal kunnen aangerekend worden, 
noch de verbreking van de bestelling door de medecontractant zal gerechtvaardigd worden.  

4. Wij behouden ons het recht voor om waarborgen te eisen die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de 
verbintenissen, zelfs na levering, indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de 
medecontractanten geschokt zijn en daartoe aanwijzingen bestaan zoals bij vaststelling van wanbetalingen, gerechtelijke 
procedures, ... bij gebreke van het verstrekken van waarborgen zal de overeenkomst ontbonden worden.  

5. Klachten ingevolge zichtbare gebreken dienen bij BEMATEC toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van de 
koopwaar en dit op sanctie van niet ontvankelijkheid. In geval van verborgen gebreken dient een zelfde termijn in acht 
genomen te worden vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis van de klant is gekomen. Elk protest moet plaatsvinden 
vóór de ingebruikneming, behandeling, bewerking of doorverkoop van de goederen en op straffe niet ontvankelijkheid 
dient de klachtbrief een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp van de klacht te bevatten alsook de 
omstandigheden en het ogenblik van vaststelling van de ingeroepen gebreken. Herstelling of terugzending van de 
goederen is enkel mogelijk indien door BEMATEC vooraf een nazicht van de goederen is kunnen gebeuren en het gebrek 
door BEMATEC erkend wordt. In dit geval zal BEMATEC het nodige doen voor herstelling. BEMATEC kan op geen 
enkele andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ten gevolge van haar daad of gebrek aan de 
koopwaar. BEMATEC zal in elk geval onder geen enkel beding verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de indirecte 
en/of gevolgschade en de aansprakelijkheid voor directe schade zal altijd beperkt zijn tot de prijs van het geleverde 
product. 

6. Onze zendingen geschieden op risico en voor rekening van de medecontractant. 
7. Onze facturen zijn betaalbaar te Boekhoute, zonder korting en 8 dagen na factuurdatum. De eventuele uitgifte van een 

wissel of ander verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in. Als betaling geldt enkel de ontvangst van 
de verschuldigde sommen op onze rekening. De financiële- en bankkosten blijven ten laste van de medecontractant.  

8. Het niet betalen van één van onze facturen of een ernstige wijziging in de toestand van onze medecontractant, heeft de 
opeisbaarheid van al onze vorderingen ten gevolge, alsook de verbreking lasten tegenpartij van alle contractuele banden.  

9. Wanneer de medecontractant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling ontbonden worden. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor 
volstaan. In dergelijk geval blijven de betaalde voorschotten de verkoper verworven ten titel van forfaitaire 
schadevergoeding, en onverminderd alle andere verder schade, die de verkoper kan vorderen ten aanzien van de 
medecontractant. 

10. In geval van niet of onvolledige betaling van de prijs op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en 
zonder dat enige ingebrekestelling verschuldigd is vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% 
met een minimum van 200,00 EUR per factuur. Tevens zal op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat 
ingebrekestelling vereist is een interest worden aangerekend zoals bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 inzake de 
betalingsachterstand in handelszaken. Eén en ander doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor BEMATEC om hogere 
vergoedingen te vorderen indien zij aantoont een hogere schade te hebben geleden. 

11. Onverminderd het feit dat de medecontractant het risico draagt omtrent de geleverde goederen, en de medecontractant 
de verkoper vrijwaart voor alle schade, inclusief gevolgschade, worden de geleverde goederen enkel eigendom van de 
medecontractant na volledige betaling ervan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor specifiek gemaakte goederen, die 
kunnen onroerend worden door bestemming, van deze goederen moet conventioneel aangenomen worden dat het de wil 
van de contracterende partijen is dat ze slechts onroerend worden na algehele betaling. De voorschotten die eventueel 
werden betaald, blijven ons toegekend als vergoeding onverminderd hetgeen bepaald wordt over de schadevergoeding 
wegens contractbreuk.  

12. Indien de definitieve oplevering contractueel slechts voorzien is na de inbedrijfstelling van de machine wordt, bij gebreke 
aan protest binnen de twee maanden na ingebruikname van de machine, verondersteld dat de definitieve oplevering 
geschiedt van rechtswege bij het verstrijken van de termijn van twee maanden.  

13. Onze verbintenissen worden uitgevoerd op onze zetel. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Gent 
bevoegd. De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst waarbij partijen verklaren dat de Internationale 
koopverdragen niet toepasselijk zijn. Zo wordt zeker het Weens koopverdrag uitgesloten.  

 


