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ALGEMENE  VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Artikel 1:  Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door WEIGHING & INSPECTION BELGIUM BVBA gevestigd te Maldegem (hierna: 
de verkoper) gedane offerten evenals alle door de verkoper gesloten overeenkomsten (onder welke titel dan ook zoals ondermeer en niet 
uitsluitend koop, aanneming van werk, uitvoering van opdrachten, leveren of ter beschikking stellen van zaken, verrichten van prestaties) alsmede 
alle in dat kader af te leggen of afgelegde verklaringen, onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden die de wederpartij (hierna de 
koper) verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden als integrerend bestanddeel van de overeenkomst. 
De onderhavige algemene voorwaarden kunnen door éénieder die door de verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt 
ingeschakeld worden ingeroepen tegen de koper. 
Door aan de verkoper een bestelling over te maken, welke ook de vorm van deze laatste mag zijn, verzaakt de koper formeel en onherroepelijk 
aan zijn eventuele eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer in de bestelling daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en/of 
deze door de koper als primerend voorop zouden worden gesteld. 
De algemene voorwaarden die de koper op om het even welk moment aan de verkoper overmaakt worden hiermede aldus uitdrukkelijk  afgewezen 
als niet toepasselijk. 
 

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, zekerheid, annulering en tekortschietende koop 
1.  Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding, zijn alle offertes van de verkoper vrijblijvend en worden deze slechts bindend mits 

totstandkoming van de overeenkomst volgens de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst tussen de verkoper en de 
koper komt tot stand doordat de koper de offerte van de verkoper onvoorwaardelijk accepteert dan wel doordat de verkoper het order van de 
koper, al dan niet onder de schriftelijke bepaalde voorwaarden, aanvaardt, onverminderd het recht van de verkoper om de vrijblijvende offerte 
gedurende drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen. Indien de verkoper een schriftelijke bevestiging uitzendt, wordt de 
koper verondersteld met de inhoud daarvan akkoord te gaan indien hij niet binnen de acht werkdagen na datering schriftelijk zijn eventuele 
opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen. Voor wat betreft de prijzen, betaling en kosten verwijst de verkoper naar het bepaalde in 
artikel 5 van onderhavige verkoopsvoorwaarden.  

2.  De bestelling is niet overdraagbaar aan een derde dan mits uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de verkoper. 
  Annulering van een gesloten overeenkomst op verzoek van de koper kan slechts plaatsvinden indien de verkoper zich hiermee schriftelijk 

akkoord verklaart. In geval van annulering van de bestelling door de koper is deze in ieder geval en ongeacht het schriftelijk akkoord van de 
verkoper met de annulering, gehouden ten titel van schadeloosstelling een forfaitaire en onherroepelijke vergoeding te betalen van 15% van de 
totale koopprijs (BTW, taksen, … inbegrepen) onverminderd de aanspraak van de verkoper op de reële kosten en winstderving in de mate dat 
deze niet gedekt zijn door de voormelde forfaitaire vergoeding. 

  De door onze werknemers, vertegenwoordigers, agenten, aangestelden of afgevaardigden buiten onderhavige algemene 
verkoopsvoorwaarden aangegane verbintenissen binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van onzentwege.  

3.  De verkoper heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een voldoende zekerheidsstelling te eisen. De 
verkoper heeft hetzelfde recht na het sluiten van de overeenkomst indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de koper zijn verplichtingen niet 
zal nakomen. De koper wordt redelijk vermoed zijn verplichtingen niet te zullen nakomen indien hij enige opeisbare verbintenis jegens de 
verkoper spijts ingebrekestelling niet voldoet binnen de acht kalenderdagen na ingebrekestelling. In geval de koper ondanks ingebrekestelling 
binnen de termijn in de ingebrekestelling vermeld, de gevraagde zekerheid niet stelt, is de verkoper gerechtigd zijn rechten als omschreven in 
lid 6 van dit artikel uit te oefenen, onverminderd de aanspraken van de verkoper op algehele schadeloosstelling. 

4.  De (aspirant)koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in geval deze overdracht mondeling plaatsvindt; de 
(aspirant)koper draagt de bewijslast betreffende de schriftelijke overdracht van gegevens. 

5.  De koper is uitsluitend aansprakelijk voor het beschikken over alle vergunningen, ontheffingen, licenties, … die noodzakelijk zijn voor het in 
levering aanvaarden, dan wel het in gebruik nemen van de door de verkoper geleverde/te leveren zaak/diensten. Het niet verkrijgen en/of 
beschikken over deze noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, licenties, … komt uitsluitend voor rekening en risico van de koper. De koper 
vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden waarmee de verkoper zich zou geconfronteerd zien en/of alle gevolgen die de verkoper 
zou dragen wegens het niet beschikken door de koper van de vereiste vergunningen, ontheffingen, licenties, … als in onderhavige bepaling 
bedoeld. 

6.  Telkens wanneer de verkoper het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden, heeft hij tevens het recht om naar keuze hetzij de overige 
tussen de verkoper en koper bestaande overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden hetzij de 
uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft de verkoper tevens het recht om van de koper al hetgeen deze aan de verkoper 
verschuldigd is onmiddellijk integraal op te eisen en/of komende leveringen op te schorten dan wel onder rembours te verrichten. De in dit lid 
omschreven rechten van de verkoper laten de overige wettelijke rechten van de verkoper in geval van wanprestatie of fout van de koper 
onverlet. 

7.  De intellectuele eigendom van de door verkoper vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij haar. Zij mogen niet 
aan derden onder welke titel ook ter beschikking worden gesteld behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
verkoper. De verkoper heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen in welk geval de koper 
gehouden is aan deze vraag binnen de drie werkdagen gevolg te geven. 

8.  In geval de montage/installatie en levering en bedrijfstelling dient te gebeuren bij de koper, is deze verplicht om de ruimte waarin deze 
werkzaamheden plaatsvinden zodanig in te richten en op zodanige wijze energie en water, alsmede hulpkrachten en hulpmiddelen ter 
beschikking te stellen dat de verkoper deze werkzaamheden zonder enige onderbreking en zonder nadelige invloeden van buitenaf  kan 
verrichten. De koper is tevens gehouden ervoor te zorgen dat de leveringsplaats gemakkelijk en vlot bereikbaar is voor de gebruikte 
vervoermiddelen zoals noodzakelijk uit de aard van de levering. De koper is uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele beschadiging aan de 
geleverde zaak, aan het materieel van de verkoper als aan de eigendom van de koper of van derden ontstaan wegens het niet voldaan zijn 
aan de verplichtingen van de koper zoals in onderhavig artikel bedoeld. 

  De goederen reizen steeds op risico van de koper zelfs indien verkocht franco bestemming, en behoudens andersluidende schriftelijke 
overeenkomst. De koper is gehouden bij aankomst van de goederen onmiddellijk de juiste losplaats aan te wijzen. De geloste goederen 
vertoeven op de plaats van lossing op risico van de koper. Indien de aflading niet onmiddellijk kan geschieden, is de verkoper gemachtigd 
wachturen in rekening te brengen. Indien voor het lossen beroep wordt gedaan op personeel en/of materiaal van de verkoper, is  deze 
gerechtigd deze supplementaire prestatie aan te rekenen. Ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en welkdanige ondergrondse 
kunstwerken dienen duidelijk te worden afgebakend door de koper teneinde te beletten dat ter gelegenheid van de levering hieraan schade 
kan worden berokkend. 

9.  Wanneer de verkoper software verkoopt of zaken verkoopt waarin software is geïncorporeerd, dan wel software onder andere titel ter 
beschikking stelt, staat tussen partijen vast dat, ongeacht de bewoordingen van de overeenkomst, ter zake deze software slechts een licentie 
wordt verleend en dat zij niet wordt verkocht. Deze licentie is niet exclusief en niet voor overdracht aan derden en/of sub-licentie vatbaar. De 
gelicentieerde software mag slechts door de koper voor intern gebruik worden aangewend en uitsluitend voor de noodwendigheden van 
gebruik en functioneren van de door de verkoper geleverde zaak en/of dienst. Indien de verkoper ter zake de software op zijn beurt een sub-
licentie heeft verkregen, dan staat tussen partijen vast dat de rechthebbende partij  eigenaar is van de software en diens eigendomsrechten kan 
realiseren. Het bepaalde in artikel 4 van onderhavige verkoopsvoorwaarden is op de verlening van de licentie van overeenkomst ige 
toepassing. 

Artikel 3: (Op)levering 
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1.  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen geschiedt de levering steeds op  risico van de koper en wel ex-works, vanaf het magazijn 
van de verkoper. Indien de verkoper zich schriftelijk heeft verbonden tot transport, geschiedt dit uitsluitend voor rekening en risico van de 
koper. 

2.  De koper is t.a.v. de verkoper verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte zaak respectievelijk de aangeboden prestatie, 
zodra deze hem wordt aangeboden. Indien de koper niet de zaak in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat de 
verkoper de zaak heeft aangeboden, onverminderd het recht van de verkoper op ontbinding en/of schadevergoeding, en houdt de verkoper de 
zaak vanaf dat ogenblik voor rekening en voor risico van de koper onder zich. 

  De verkoper heeft in dat geval het recht om aan de koper te factureren, en behoeft de zaak niet te verzekeren.  
3.  Overeengekomen termijnen van (op)levering gelden, ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen, enkel 

als benadering en aanduiding en zijn niet bindend tenzij voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.  
  Het overschrijden van deze indicatieve leveringstermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren, noch het recht op enige 

schadevergoeding, noch het recht zijn verplichtingen jegens de verkoper die voortvloeien uit deze of uit een andere overeenkomst niet na te 
komen. 

  In het geval van niet tijdige (op)levering dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan de verkoper een na overleg met 
deze laatste te bepalen redelijke termijn moet worden gegund waarbinnen zij alsnog kan nakomen. 

4.  De verkoper heeft het recht om de (op) te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen 
c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft  de verkoper 
steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten. 

5.  Verlenging van de (op)leveringstermijn vindt eveneens plaats in geval van tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in art. 8 lid 2 van 
deze algemene verkoopsvoorwaarden. In dat geval wordt, zonder dat de koper de overeenkomst mag ontbinden, de al dan niet reeds op voet 
van lid 3 verlengde (op)leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode waarbinnen de 
verkoper redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan. 

  Een ruimere termijn dan de in dit lid genoemde termijn van twee weken wordt aan de verkoper toegestaan indien de koper pas na deze termijn 
over de betreffende zaken behoeft te beschikken en wel uiterlijk tot aan dat tijdstip. De koper is verplicht om de verkoper desgevraagd omtrent 
de in de vorige zin bedoelde noodzakelijkheid schriftelijk, duidelijk en ondubbelzinnig te informeren. 

6.  De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van 
Koophandel. 

7.  Montage/installatie/inbedrijfstellingswerkzaamheden worden als (op)geleverd (goedgekeurd) beschouwd op het eerste van de volgende 
tijdstippen: 

a.  Het moment waarop de koper het werk na inspectie heeft goedgekeurd dan wel het werk in gebruik heeft genomen waarbij geldt dat 
ingebruikname van een deel, geldt als oplevering van dat deel; 

b.  Het moment waarop acht werkdagen zijn verlopen sedert de dag waarop de verkoper de koper schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk 
geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is, en van de koper binnen deze termijn geen schriftelijke aanmerkingen of klachten t.a.v. het 
werk zijn ontvangen, dan wel indien de koper heeft nagelaten om het werk binnen deze termijn te (laten) beproeven; kleine, niet essentiële 
gebreken die de verkoper zo spoedig mogelijk zal herstellen, leveren hem geen grond om goedkeuring te onthouden. Na oplevering is de 
aansprakelijkheid van de verkoper begrensd tot verborgen gebreken die door de schuld van de verkoper aanwezig zijn, op voorwaarde dat de 
koper daarvan binnen tien werkdagen na de (mogelijkheid tot) ontdekking aan de verkoper schriftelijk kennis heeft gegeven. 

8.  Geleverde materialen worden in principe niet teruggenomen behoudens mits voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
verkoper daartoe. In ieder geval zijn de kosten van terugzending voor rekening van de koper en de zaken reizen voor diens risico en rekening. 
Indien de terugzending na gegeven uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper geschiedt in het kader van een 
aan de verkoper vermeende toerekenbare tekortkoming, geschiedt de terugzending eveneens op kosten en voor risico van de partij die het 
ongelijk aan haar zijde heeft.  Wanneer de verkoper in bepaalde uitzonderlijke gevallen er schriftelijk in toestemt de geleverde materialen terug 
te nemen, dan geschiedt dit alleen voor ongebruikte en fris gebleven materialen waarvan de verpakking ongeschonden is. De kosten van 
terugname worden in dat geval aangerekend.  

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en pand 
1.  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud: de verkoper behoudt het eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de 

koper uitgeleverde en uit te leveren zaken tot volledige betaling van: 
a.  de vastgestelde prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten; 
b.  alle vorderingen ter zake van werkzaamheden die de verkoper ten behoeve van de koper verricht of zal verrichten in het kader van de 

desbetreffende overeenkomsten; 
c.   de vorderingen die de verkoper op de koper verkrijgt indien deze laatste tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 
De koper zal zich ervan onthouden tot op het ogenblik van de volledige betaling zoals hiervoor gemeld, om het geleverde goed te verkopen, te 
verhuren, uit te voeren, in pand (of in het bijzonder het pand op handelsfonds) te geven, of het op om het even welke manier over te beschikken, 
en hij zal er geen wijzigingen aanbrengen die er de waarde zouden kunnen van doen verminderen.  
De koper verbindt er zich toe het goed in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding op welke wijze of om welke reden ook door de koper 
van een niet volledig betaald goed, draagt de koper automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de 
verkoper. Zolang het eigendomsrecht op de goederen bij de verkoper blijft, dient de koper deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle 
verzekerbare risico’s en dient zulke verzekering de volledige vervangingswaarde te dekken. De verkoper zal in de af te sluiten polis uitdrukkelijk 
worden aangewezen als begunstigde. Een actueel bewijs van de polis wordt op eerste verzoek van de verkoper aan hem overhandigd. Op 
verzoek van de verkoper zal de koper het recht cederen verzekeringspenningen m.b.t. claims te innen. Indien geen verzekering wordt afgesloten, 
kan de verkoper een dergelijke verzekering sluiten en de daaraan verbonden kosten doorrekenen aan de koper.  
Indien betaling niet geschiedt volgens de bedongen voorwaarden en ingevolge van faillissement of insolvabiliteit van de koper en in alle geval tot 
volledige betaling van de hiervoor sub a t/m c bedoelde bedragen, is de verkoper of zijn daartoe gemachtigde gerechtigd de geleverde goederen 
onverwijld terug te nemen zonder daarvan voorafgaand kennis te mogen geven of enige andere formaliteit te moeten vervullen.  
Tot de volledige betaling is gebeurd van hetgeen hiervoor sub a t/m c is bepaald, blijft de verkoper of zijn afgevaardigde gerechtigd op elk redelijk 
tijdstip de geleverde goederen en de inrichting van de koper na te zien of ze terug te vragen, in welk geval de koper ze naar de 
verkopersopslagplaats zal terugbrengen. Indien de zaken niet worden teruggebracht zullen ze door de verkoper kunnen worden teruggenomen 
waar ze zich ook bevinden, op kosten en risico van de koper. 
De koper heeft op onherroepelijke wijze toestemming aan de verkoper om zich toegang te verschaffen in de gebouwen of lokalen en op alle 
terreinen of eigendommen van de koper of die door hem in leen of gebruik zijn genomen om de voertuigen terug te nemen.  
Een vertraging in de levering of een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de koper daardoor de toelating heeft om zijn betaling te schorsen.  
2.  Tussen partijen geldt dat ten behoeve van de verkoper op de roerende niet registerzaken die de verkoper van de koper onder zich krijgt, een 

pandrecht wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die de verkoper op de koper heeft, uit welken hoofde ook, alsmede ten behoeve 
van vorderingen die de verkoper op de koop zal verkrijgen uit hoofde van een reeds ten tijde van de vestiging van het pandrecht bestaande 
rechtsverhoudingen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat de verkoper de betreffende zaak onder zich 
verkrijgt.  

3.  Indien enige derde op of m.b.t. een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorig lid bedoeld pand is 
gevestigd enig recht pretendeert, is de koper verplicht om aan die derde onverwijld het recht van de verkoper mede te delen en de verkoper 
daaromtrent onverwijld te informeren. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken en/of verontrustingen door derden die enig recht 
pretenderen op de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of de zaak waarop een in het vorig lid bedoeld pandrecht is gevestigd. 

 

Artikel 5: Prijzen, betaling en kosten 
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1. Behoudens andersluidend schriftelijk uitdrukkelijk vermeld, zijn de door de koper geoffreerde prijzen: 
-   gebaseerd op de prijzen van de verkoper die gelden op het moment van levering. Die prijzen zijn te vinden in de betreffende actuele prijslijst 

van de verkoper die zij op eerste verzoek aan de koper zal verschaffen. 
-   gebaseerd op levering af-fabriek of af-magazijn van de verkoper. 
-   exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, en ander belastingen, heffingen en rechten van welke aard ook. 
-   exclusief kosten van verpakking, in- en uitladingen, vervoer en verzekering. 
-   exclusief administratiekosten, indien de bestelling minder dan 250€ bedraagt 
-   exclusief kosten van montage, installatie en in bedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend overeengekomen, en in welk laatste 

geval genoemde kosten afzonderlijk worden gemeld. 
-   in geval de verkoper (ook) de in de vorige zinsnede bedoelde werkzaamheden moet verrichten: gebaseerd op het uitgangspunt dat de koper 

zijn in art. 2 lid 8 bedoelde verplichtingen nakomt. 
In geval schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken van hetgeen hiervoor is gesteld, geldt in ieder geval dat op de overeengekomen prijzen de 
schommelingen aan de bron en de officiële marktinvloeden wordt toegepast (ondermeer lonen, sociale lasten, port, koers der grondstoffen of welk 
ander element dat tot het vaststellen van de tarieven bijdraagt). 
2.  Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar in de 

zetel van de verkoper. Onze werknemers, vertegenwoordigers, agenten, aangestelden of afgevaardigden worden niet toegelaten gelijk welke 
bedragen in naam van de verkoper te innen. De aan hen gedane betalingen zijn aan de verkoper niet tegenstelbaar.  

Geen enkele afhouding voor waarborg of enige andere reden mag door de koper worden gedaan.  
Indien de verkoper aan de koper een gespecifieerde opgave toezendt van hetgeen hij aan de verkoper verschuldigd is en van hetgeen de verkoper 
aan de koper verschuldigd is, dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring.  
Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot betaling van verwijlinteresten 
overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken. Telkens na afloop van één jaar 
wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente in dit na ingebrekestelling met 
verwittiging van kapitalisatie van interesten. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal bovendien aanleiding geven tot een verhoging als volgt: 
- 15% op het deel van het bedrag < 8.500,00 EUR (excl. BTW) 
- 10% op het deel van het bedrag tussen 8.500,00 en 17.500,00 EUR (excl. BTW) 
- 5% op het deel van het bedrag > de 17.500,00 EUR (excl. BTW) 
Steeds met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, ten titel van onherleidbare forfaitaire vergoeding van 
buitengerechtelijke incasseringskosten, en onverminderd alle gerechtskosten verschuldigd conform rechterlijke beslissing, indien de koper een 
door hem opeisbare verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet. 
3.  De door de koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor de verkoper 

niet in het artikel 4 omschreven eigendomsvoorbehoud en pandrecht kan geldend maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen verder 
het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, vervolgens op alle verschuldigde renten, en tot slot op de telkens oudste 
hoofdsom. 

4.  In geval van vertraging van betaling door de koper is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het contract waarop de wanprestatie 
betrekking heeft alsook van alle andere tussen koper en verkoper gesloten contracten op te schorten of te ontbinden, ten opzichte van de nog 
uit te voeren leveringen of werken. 

5.  Afgifte van een cheque geldt niet als betaling. De cheque wordt steeds aanvaard onder voorbehoud van inning. Bij betaling per cheque of 
overschrijving kan de levering uitgesteld worden tot bij de voleindiging van deze verrichting. Evenwel worden de risico’s van de zaak bij de 
afsluiting van het contract onmiddellijk op de koper overgedragen zelfs in geval het verkochte materieel en/of de leveringen aan een derde 
worden toevertrouwd hetzij als deposito’s of om welke andere reden ook. Zelfs in dit geval draagt de koper de risico’s. 

Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper. 
 

Artikel 6: Keuring en klachten 
1.  De koper is verplicht om de door de verkoper afgeleverde zaken/de door de verkoper verrichte prestaties onverwijld na in ontvangstneming te 

keuren op deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid 
en direct zichtbare gebreken. 

Iedere opmerking die vaststelbaar is bij ontvangst van de goederen, dient bij de lossing op de leveringsbon te worden vermeld. 
Klachten uit dien hoofde zijn slechts ontvankelijk mits de koper de verkoper hiervan binnen 5 werkdagen na levering bij aangetekend schrijven 
inhoudelijk gemotiveerd op de hoogte stelt en een aantekening op de vrachtbrief is gemaakt. 
2.  Voorts dient de koper binnen 8 werkdagen na de aflevering van de zaak/de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met 

hetgeen is overeengekomen en indien zich een gebrek openbaart, binnen 5 werkdagen nadien hiervan bij aangetekend schrijven inhoudelijk 
gemotiveerd aan de verkoper kennis te geven. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens 
een door de verkoper geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die de verkoper kende of behoorde te kennen 
doch niet aan de koper heeft meegedeeld. 

3.  Indien de verkoper gevolg geeft aan een klacht van de koper betekent dat niet dat de verkoper daarmee enige aansprakelijkheid aanvaardt. 
Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit, heeft de verkoper het recht om de door haar verrichte werkzaamheden in geleverde zaken 
tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

4.  Ter zake (op)levering na montage/installatie/in bedrijfstelling geldt het bepaalde in art. 3 lid 7. 
5.  Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting en heeft hem niet het recht om enige betaling op te schorten. 
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid  
1.  Indien de koper de voorschriften die in het vorig artikel zijn neergelegd, dan wel in geval van montage/installatie/ in bedrijfstelling, de 

voorschriften zoals neergelegd in art. 3 lid 7, in acht heeft genomen, en het geleverde product slechts door bekwaam personeel en onder 
normale omstandigheden wordt gebruikt, kan de verkoper met inachtneming van het hetgeen in deze voorwaarden is gesteld, slechts 
gedurende één jaar na datum van aflevering/oplevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte 
worden aangesproken. 

2.  Wanneer de verkoper door de koper wordt aangemaand wegens een beweerde toerekenbare tekortkoming overeenkomstig hetgeen in het 
voorgaande lid is gesteld, heeft de verkoper het recht, steeds onder voorbehoud van alle rechten, zonder nadelige erkentenis en zonder enige 
aansprakelijkheidserkenning, om binnen een redelijke termijn nadat de koper zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan de koper mede te 
delen: 

a.  dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende zal overgaan  
b.  dat zij de verrichte prestaties kosteloos zal herstellen, waarbij geldt dat vervangende onderdelen naar redelijke keuze van de verkoper nieuw 

op gereviseerd kunne zijn. 
De verkoper heeft het recht om de reistijd en verzendkosten in rekening te brengen en kan bovendien van de koper verlangen dat de koper de 
betreffende zaak op zijn kosten aan haar toezendt. Indien de verkoper na genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert, betekent 
dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft de koper geen recht op schadevergoeding. Vervangende onderdelen worden 
eigendom van de verkoper. 
De verkoper kan in het kader van de tegen haar in rechte geformuleerde vordering dezelfde hiervoor aangehaalde contractuele rechten aanhalen 
onverminderd haar wettelijke rechten. 
3.  Van een toerekenbare tekortkoming is enkel sprake indien de zaak/prestatie niet voldoet aan de door de verkoper opgegeven en door de 

koper, zelfs stilzwijgend, geaccepteerde specificaties. De koper draagt de bewijslast dat de zaak/prestat ie niet geschikt zou zijn voor het door  
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hem beoogde gebruik en in welk geval de koper het bewijs dient te leveren dat hij de verkoper voorafgaandelijk aan het tot stand komen van 
de overeenkomst nauwkeurig en schriftelijk heeft geïnformeerd omtrent het beoogde gebruik en de noodzakelijke geschiktheid voor dat gebruik 
alsook het bewijs levert betreffende de tussen koper en verkoper schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, bij gebreke 
waaraan deze door de koper beoogde geschiktheid geen onderdeel zal uitmaken van de overkomst en de koper er geen aanspraken zal 
kunnen uitputten tegen de verkoper. 

4.  De verkoper wijst iedere aansprakelijkheid af voor directe en indirecte (zoals o.m. winstderving en schade ingevolge uitvoering van deze 
overeenkomst) schade tengevolge van onzorgvuldigheden, nalatigheden of fouten van de verkoper, diens werknemers, aangestelden, 
afgevaardigden of personen waarvoor de verkoper moet instaan af   behoudens wat betreft bedrog of opzet. De verkoper wijst iedere 
aansprakelijkheid en iedere aanspraak ter zake enige vermeende tekortkoming af wanneer de koper zelf wijzigingen en/of aanpassingen en/of 
reparaties en/of onderhoud aan het geleverde heeft verricht dan wel heeft laten verrichten of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is 
gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of gebruiksaanwijzing, dan wel op ene of andere wijze 
onoordeelkundig of nalatig wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere 
doeleinden dan waarvoor het is bestemd, waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product of software dat 
niet door de verkoper werd geleverd terwijl het door de verkoper geleverd product zelf aan de overeenkomst beantwoordt, dan wel indien het 
geleverde wordt of is gebruikt op een wijze die door de verkoper redelijkerwijze niet was te verwachten, dan wel is vervaardigd in 
overeenstemming met de instructies van de koper en dit één en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade. 

De verkoper wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die ontstaat als gevolg van normale slijtage van het door haar geleverde product. 
Indien ter zake van (één of meer van) de in dit lid genoemde omstandigheden schade ontstaat, voor de verkoper, haar aandeelhouders, 
werknemers, tussenpersonen, filialen of groepsmaatschappijen, zal de koper hen die schade volledig vergoeden.  
5.  Indien in hoofde van de verkoper enige aansprakelijkheid, ongeacht de aard ervan, alsnog wordt weerhouden, en behoudens ingeval van 

bedrog of opzeg, is de aansprakelijkheid van de verkoper hoe dan ook beperkt tot maximaal de voor de betreffende zaak / de betreffende 
prestaties overeengekomen prijs exclusief BTW, met dien verstande dat de aansprakelijkheid voor gevolgschade integraal wordt uitgesloten en 
met dien verstande dat de verkoper zijn aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de bedragen waarvoor de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de verkoper verzekerd is. De koper kan op eerste verzoek van de verkoper mededeling bekomen van de bedragen waarvoor de verkoper 
verzekeringsdekking geniet. 

6.  De koper vrijwaart de verkoper en de overige aan het slot van de in lid 5 genoemde personen tegen alle aanspraken van derden,  onder meer 
en niet uitsluitend wegens enige regeling ter zake productaansprakelijkheid, voor zover het totaal van deze aanspraken de in dit artikel 
bedoelde maxima te boven gaat. 

In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen. 
De koper is verantwoordelijk voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik van de goederen en zal de verkoper vrijwaren voor iedere vordering die 
door derden zou worden ingesteld. 
7.  De verkoper biedt geen andere dan de wettelijke waarborgregeling, tenzij schriftelijk andersluidend overeengekomen.  
De waarborg wordt hoedanook door onderhavige voorwaarden beperkt tot de fabriekswaarborg zoals aangeboden door de fabrikant en/of 
leverancier en/of derden bij wie de verkoper het geleverde materieel of de onderdelen ervan betrekt. 
De waarborg kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding door de verkoper te betalen, wegens om het even welke reden. De 
waarborg slaat ook niet op toebehoren die niet door de verkoper zijn geleverd of vervaardigd. 
De door de waarborg vervangen gebrekkige stukken of onderdelen worden eigendom van de verkoper en vallen onder de 
eigendomsvoorbehoudregeling. 
De waarborg breidt zich niet uit tot: 
- gelijk welke schade voorkomend uit overdreven of abnormaal gebruik 
- de normale slijtage en de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden en de wisselstukken en 

materialen gebruikt voor het onderhoud 
- een tekort aan zorg, gebrek of onderhoud of een niet-toegelaten wijziging 
- de zichtbare gebreken die niet aan de verkoper zijn gemeld conform hetgeen is voorzien in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden 
- de schade tengevolge van externe invloeden zoals industriële neerslag, hars, uitwerpselen van vogels, enzovoort, brand of natuurramp, 

veroorzaakt door slordigheid, menselijke fout of overmacht. 
De waarborg vervalt van rechtswege: 
- zo de koper zich niet houdt aan de voorziene en/of noodzakelijke nazichten en onderhoudsbeurten van het materieel  
- het onderhoud en/of herstellingen niet zijn uitgevoerd volgens de voorschriften 
- wanneer geen gevolg is gegeven aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten 
- wanneer het geleverde materiaal hersteld wordt door een derde  
- ingeval de schade het gevolg is van montage van onderdelen die niet door de verkoper vervaardigd of goedgekeurd zijn. 
 

Artikel 8: Overmacht/verhindering  
 
1.  Als overmacht wordt onder meer beschouwt : als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van WEIGHING & INSPECTION BELGIUM 

BVBA, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, 
stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in 
haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet 
of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de 
omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de 
verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht 
heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel -indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het deel ten 
aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor 
het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van 
het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.  

2.  Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige 
lid genoemde omstandigheid/omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst 
mag ontbinden, de termijn waarbinnen WEIGHING & INSPECTION BELGIUM BVBA moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 3 lid 5 is 
bepaald, verlengd. 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1.  Alle overeenkomsten door de verkoper gesloten en alle geschillen met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de niet-naleving van 

deze overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 
2.  Alle geschillen die tussen de verkoper en de koper ontstaan vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechter van de zetel van de 

verkoper onverminderd het recht van de verkoper om de koper te dagen voor een anderszins bevoegde rechter.  
 
Artikel 10: Slotbepalingen 
 
1.  Enkel de wettelijke handtekeningen verbinden geldig de verkoper. 
2.  Alle kennisgevingen die krachtens onderhavige verkoopsvoorwaarden moeten worden gedaan, moeten schriftelijk en indien aldus vermeld 

aangetekend, worden gedaan wat betreft de koper aan het adres vermeld op de bestelling en wat betreft de verkoper op de maatschappelijke 
zetel. 


