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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 

 

Artikel 1:  Algemeen 

 

1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor elke offerte, elke overeenkomst met en 

elke levering door de N.V. BALAK FENCES, hierna genoemd BF. 

 

2. Alle offertes / prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen geenszins beschouwd worden als een 

aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

 

3. De overeenkomst komt tot stand zodra BF de bestelling van de klant aanvaardt, hetzij 

uitdrukkelijk door een schriftelijke bevestiging, hetzij stilzwijgend, wat dan enkel kan afgeleid 

worden uit (een aanvang van) de verwerking van de bestelling. 

 

4. Indien in de bestelling van de klant voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte / prijslijsten 

worden aangebracht, gelden deze afwijkingen slechts voor zover BF deze uitdrukkelijk schriftelijk 

aanvaard heeft. 

 

In afwijking van 1.3 kan er nooit stilzwijgende aanvaarding van afwijkingen zijn in hoofde van BF. 

 

5. Algemene voorwaarden van de klant gaan slechts deel uitmaken van de overeenkomst, indien zij 

uitdrukkelijk schriftelijk door BF zijn aanvaard. 

 

 

Artikel 2: Wijzigingen 

 

1. Wijzigingen in de overeenkomst en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn 

slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

 

2. Eventuele afwijkingen en / of beweerde fouten in de door de klant ontvangen orderformulieren, 

orderbevestigingen en / of prijslijsten dienen schriftelijk aan BF meegedeeld te worden, binnen 2 

werkdagen na verzending van de hiervoor vermelde documenten. Zo niet worden zij geacht 

aanvaard te zijn. 

 

Indien de door BF bevestigde leverdatum binnen deze termijn ligt, dan dienen eventuele 

afwijkingen en / of beweerde fouten in de door de klant ontvangen orderformulieren, 

orderbevestigingen en / of prijsoverzichten uiterlijk binnen 1 werkdag vόόr de levering schriftelijk 

worden gemeld door de klant. 

 

Na melding heeft BF het recht op intrekking van deze orders, orderbevestigingen en / of 

prijsoverzichten. 

 

3. BF is bevoegd om binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in hoeveelheid, maten en 

dergelijke meer.   

 

 

Artikel 3: Prijs 

 

1. De prijs is berekend netto contant voor levering vanaf de fabriek (Incoterms – EXW) 
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2. Voor zover op uitdrukkelijk verzoek van de klant het transport van de goederen door BF wordt 

georganiseerd, gebeurt dit steeds voor risico en rekening van de klant, zodat de toepassing van de 

levering EXW ten allen tijde behouden blijft. 

 

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst zoals voorzien onder art. 1.4  de prijzen die 

BF als verkoopsorganisatie dient te betalen aan haar leverancier verhoging hebben ondergaan, ten 

gevolge van de stijging van materiaalprijzen, grondstoffen, energie, lonen e.d.m, is BF gerechtigd 

om de prijzen naar de klant toe overeenkomstig aan te passen. 

 

4. De door BF opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. 

 

5. De goederen blijven eigendom van BF tot aan de volledige betaling ervan.  Het 

eigendomsvoorbehoud wordt  geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn.  De vordering die BF aldus 

heeft lastens de klant zal, ingeval van verkoop van de nog niet betaalde goederen overgaan op de 

vordering die de klant aldus bekomt t.o.v. haar derde-afnemer.   

 

Voor zover door BF haar eigendomsvoorbehoud dient ingeroepen te worden, en zij overgaat tot 

terugname van de door haar geleverde goederen, dan wel recuperatie van de vordering die ontstaan 

is op een derde-afnemer, zal BF een creditnota opstellen voor de aldus gerecupereerde goederen of 

tegenwaarde, die overeenstemt met de oorspronkelijk gefactureerde waarde, onder aftrok van de 

kosten gesteld voor o.a. terugneming.  Deze kosten worden forfaitair begroot op 10 % van de 

waarde van de terug genomen goederen, onverminderd het recht van BF om het meerdere van haar 

kosten te bewijzen. 

 

 

Artikel 4: Levering en risico 

 

1. De goederen gelden als geleverd, wanneer zij ter verzending gereed zijn en de klant hiervan in 

kennis is gesteld. (EXW) 

 

2.  Dadelijk nadat de goederen zijn geleverd is het risico voor alle directe en indirecte schade aan de 

goederen, uit wat voor oorzaak en door wiens toedoen dan ook, voor rekening van de klant. 

 

3. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 7 dagen na levering in zijn bezit heeft gesteld of 

doen stellen, heeft BF het recht de goederen voor rekening en risico van de klant aan diens adres te 

verzenden.  

 

 

Artikel 5: Betaling 

 

1. Behoudens schriftelijke afwijkingen is de klant verplicht het factuurbedrag contant te betalen 

aan BF.  

 

2. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn het factuur bedrag volledig aan BF 

betaalt, is hij van rechtswege in gebreke ongeacht de reden van niet betaling, en meteen ook een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 %, evenals een intrest van 12 % op jaarbasis op 

het openstaande bedrag. 
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3. BF heeft te allen tijde, dus ook na het sluiten van de overeenkomst, het recht om betaling 

contant bij levering, betaling vooraf of zekerheidsstelling voor een betaling te verlangen of in 

andere zin afwijkende betalingscondities te stellen. 

 

4. Betalingen door de klant worden eerst aangerekend op de door de klant aan BF verschuldigde 

schadevergoedingen, intresten en kosten, en dan op de openstaande facturen, en waarbij de 

toerekening gebeurt eerst op de oudste openstaande facturen. 

 

Voor zover niet aan de gestelde betalingsvoorwaarden wordt voldaan kan BF de vordering 

overdragen aan haar kredietverzekeraar. 

 

 

Artikel 6: Reclamatie en garantie  
 

1.  De door BF geleverde garantie is deze die zij ontvangt van de fabrikant.  Hij betreft uitsluitend 

de deugdelijkheid van de uitvoering van de werkzaamheden . 

 

Geringe in de handel toelaatbare of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, 

hoeveelheid, kleur, afwerking, maat enz. leveren geen grond op voor betwistingen  of weigering van 

de goederen. 

 

2. a) De klant dient de goederen na levering onmiddellijk op gebreken te controleren.  Zichtbare 

gebreken dienen onmiddellijk na levering schriftelijk aan BF te worden gemeld. 

 

2. b) Voor zover, en dit onverminderd de toepassing van art.3.1, de goederen voor risico en in 

opdracht van de klant worden verzonden, dan dient de klant de goederen na levering onmiddellijk 

op gebreken te controleren, en zichtbare gebreken te vermelden op de CMR vrachtbrief, en deze 

binnen 24 uur na uitvoering van het transport, vergezeld van de nodige stavingstukken (foto’s 

e.d.m.) schriftelijk aan BF te melden. 

 

3. Voor zover BF een klacht gegrond vindt, heeft BF de keuze om binnen een redelijke termijn de 

goederen te herstellen, te vervangen dan wel de waarde ervan de crediteren en de goederen terug in 

ontvangst te nemen. 

 

De creditering blijft beperkt tot de prijs van de betrokken goederen. 

 

BF is niet gehouden tot enige andere bijkomende vergoeding uit hoofde van welke aard ook 

(schadevergoeding, terugbetaling, gestelde kosten …). 

 

4. Voor verborgen gebreken geldt de garantie zoals gegeven door de fabrikant. 

 

 

Artikel 7: Ontbinding 

 

1. BF heeft het recht, indien hij door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, 

zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn. 
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Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de 

overeenkomst door BF redelijkerwijs niet kan worden verlangd, waaronder begrepen externe 

storingen, dan wel storingen bij de onderleveranciers van BF. 

 

2. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem 

uit deze of uit enige andere met BF gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, als mede in geval 

van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, sluiting of vereffening van het bedrijf van de klant, 

wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn, en heeft BF het recht zonder ingebrekestelling 

en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel 

deze geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding 

gehouden te zijn. 

 

In dit geval is elke vordering die BF nog heeft lastens de klant meteen opeisbaar. 

 

3. Voor zover de klant ten gevolge van het bepaalde in art. 7.2 in gebreke is gebleven, is hij van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd, 

berekend op de waarde van de overeenkomst. 

 

 

Artikel 8: Nietigheid 

 

1. De nietigheid van welke bepaling dan ook van huidige voorwaarden heeft geen invloed op de 

andere bepalingen. 

 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht – rechtsmacht 

 

1. Partijen erkennen dat huidige overeenkomst, en alle overeenkomsten die hiervan het uitvloeisel 

zijn, onderworpen zijn aan Belgisch recht. 

 

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de interpretatie, uitvoering en / of beëindiging 

van de overeenkomst, worden onderworpen aan de beoordeling van de Belgische rechter binnen het 

gerechtelijk arrondissement Hasselt. 

 

 


