
 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 
 
 
 
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden 

verondersteld gekend te zijn door de koper; hij aanvaardt 
deze bij bestelling. De ontstentenis van enige reactie 
binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de 
tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de 
navolgende overeenkomsten. Deze algemene 
verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de 
bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien 
deze laatste het tegenovergestelde bedingen. 
 

2. Om geldig te zijn, moet iedere verkoop door de verkoper 
zelf schriftelijk bevestigd worden. Iedere door de cliënt 
bepaalde tegenvoorwaarde is volstrekt nietig, tenzij ze 
uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd aanvaard en is 
tevens slechts geldig voor de order, die er het voorwerp 
van uitmaakt. 
 

3. Al onze offertes zijn vrijblijvend. In ieder geval behouden 
wij ons het recht van tussentijdse verkoop der 
aangeboden goederen voor. 
 

4. De omvang der levering wordt bepaald door onze 
schriftelijke verkoopbevestiging. De bijgevoegde kopie 
moet door de koper, getekend voor akkoord, binnen de 
acht dagen teruggezonden worden. 
 

5. Alle klachten, in het bijzonder betreffende de hoeveelheid, 
kwaliteit en conformiteit, moeten ons om geldig te zijn, ten 
laatste binnen de acht dagen na levering der goederen of 
uitvoering der werken schriftelijk, en bij aangetekend 
schrijven, ter kennis worden gebracht, zo niet wordt de 
cliënt geacht in te stemmen met de levering en werken 
zonder enig voorbehoud. In geval van gegronde klacht 
binnen de vooropgestelde termijn en in de aangegeven 
vorm, staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of 
de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding. 
De koper kan slechts geldig reclameren, indien de klacht 
gedaan wordt vooraleer 3 procent van een partij verwerkt 
is. Geen enkel goed mag worden teruggezonden aan de 
verkoper, zonder diens schriftelijke toestemming. 
Uitdrukkelijk overeengekomen wordt, dat de schade aan 
de garens en andere grondstoffen, resulterend uit de 
verwerking zal gedragen worden door de koper. 
 

6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, 
moeten alle orders en contracten uitgevoerd worden 
binnen de zes maanden, die volgen op de 
bestellingsdatum. De afname moet regelmatig en 
periodiek geschieden. 
 

7. Indien een geval van heirkracht de verkoper belet de 
overeengekomen hoeveelheden af te leveren, behoudt hij 
zich het recht voor, ofwel de leveringen voor de duur der 
vertragingsperiode op te schuiven, ofwel zonder 
vergoeding de delen der niet uitgevoerde orders af te 
schrijven. Het is wel te verstaan dat deze keuze in geen 
geval het recht van de verkoper aantast om de koper te 
dwingen zijn verplichtingen na te komen of 
schadevergoeding te doen betalen. 
 

8. Kunnen de afgewerkte goederen door staking, 
transportgebrek of om het even welke reden waar de 
verkoper niet voor verantwoordelijk is, niet verzonden 
worden of worden de goederen door de klant 
niettegenstaande aandringen van verkoperszijde ziet 

afgenomen, dan behoudt de verkoper zich het recht voor, 
onmiddellijke betaling te eisen. 

 
9. Werkstaking, lock-out en bedrijfsstoringen van welke aard 

of oorzaak ook, zijn gevallen van heirkracht. 
 

10. Ingeval een deel van de koopwaar - ruwe of afgewerkte - 
door vuur of andere elementen vernield wordt, kan de 
verkoper orders of delen van orders nietig verklaren. 
 

11. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn 
alle leveringen betaalbaar binnen 8 dagen na ontvangst 
van de factuur. De geleverde goederen blijven de 
eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de 
volledige betaling. Bij gebrek aan betaling heeft de 
verkoper het recht de nog niet uitgevoerde orders te 
verbreken. 
 

12. In geval van laattijdige betaling, zal er van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per 
jaar, te rekenen vanaf de datum van de vervaldag van de 
factuur, aangerekend worden op het totaal bedrag van de 
eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er 
een forfaitair bedrag van 12% op het verschuldigd saldo, 
met een minimum van Hfl. 500,= en dit van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van 
forfaitaire vergoeding aangerekend worden. 
 

13. Voor het bepalen van het handelsgewicht gelden de 
BISFA en NBN normen. De toelaatbare 
vochtigheidstoeslag op het drooggewicht is voor garens 
uit: 
polyamide-vezel 6,25 % 
polyacryl-vezel 2,00 % 
polyester-vezel 1,50 % 
BCF polyamide 5,75 % 
polypropyleen 2,00 % 
Bij mengingen wordt de vochtigheidstoeslag berekend 
volgens (bovenvermelde) percentages in de verhouding 
waarin zij in het garen aanwezig zijn. 
 

14. Bij ruwwit garen, bestemd voor eender welke verwerking, 
moet de koper vóór de verwerking ervan de nodige 
proefvervingen uitvoeren. 
 

15. Tot aan de algemene voldoening van de door de koper 
aan de verkoper verschuldigde betalingen, behoudt de 
verkoper de eigendom van alle door hem geleverde 
goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het 
hem toekomende, niets uitgezonderd. De koper zal 
mitsdien de hem geleverde goederen, zolang geen 
algehele betaling van het de verkoper toekomende heeft 
plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, 
verpanden of onder hypothecair verband brengen noch 
verhuren, uitlenen, of op welke wijze of onder welke titel 
dan ook, uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als 
wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen 
van het geleverde doel is, in welke geval hij tot zodanige 
verkopen gerechtigd is, mits tegen contante betaling of 
onder vermelding van het door de verkoper gemaakt 
eigendomsvoorbehoud. 
 

16. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten 
vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank te 
Leuven.

 


