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IWAKI BELGIUM NV  
Algemene verkoopsvoorwaarden 

I. Algemene bepalingen 
1. Elke bestelling houdt voor de koper de volledige aanvaarding in van onze verkoopsvoor-

waarden, die voor partijen als wet gelden. Indien er bij uitdrukkelijke overeenkomst van 
bepaalde clausules van onze verkoopsvoorwaarden zou worden afgeweken, dan blijven 
de overige bepalingen tussen partijen van toepassing.  Onze vertegenwoordigers of me-
dewerkers zijn geenszins bevoegd om onze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. 

2. Onze verkoops-en leveringsvoorwaarden sluiten in het algemeen en volledig elke an-
dere door de koper gestelde voorwaarde uit. Onderhavige voorwaarden primeren op 
alle voorwaarden welke door de koper zouden vermeld worden, voor, tijdens of na het 
sluiten van de verkoop (bijvoorbeeld in een bevestigingsbrief), tenzij deze andere voor-
waarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zouden aanvaard worden. 

3. In geval van nietigheid van bepaalde bepalingen van onderhavige verkoops-en leve-
ringsvoorwaarden, blijven de andere bepalingen van kracht. 

 

II. Aanbiedingen-Documenten-Bestek 
1. De informatie en gegevens met betrekking tot onze producten die voorkomen op de do-

cumenten die deel uitmaken van de offerte zoals catalogi, drukwerken, brochures, data-
sheets worden te goeder trouw overhandigd en verbinden ons niet tenzij wij, bij uitdruk-
kelijke verklaring daaraan een verplichtend karakter verlenen. In overeenkomst met de 
commerciële gebruiken en aangezien de grondstoffen niet steeds van dezelfde kwaliteit 
zijn, zijn afwijkingen toegestaan en worden deze als toelaatbaar beschouwd. Deze infor-
matie en gegevens kunnen te allen tijde gewijzigd en opgeheven worden. 

2. Al onze bestekken, documenten en werktuigen blijven onze eigendom, zelfs indien de 
kostprijs hiervan gedeeltelijk werd doorgerekend aan de klant.  De bestekken en docu-
menten hebben een strikt confidentieel karakter. 

3. Aanbiedingen worden gemaakt zonder verplichting vanwege de verkoper. Leveringen 
en dienstverleningen beperken zich exclusief tot de elementen die bepaald werden in 
de aanbieding van de verkoper. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gelden de 
aangegeven prijzen voor goederen geleverd vanuit de magazijnen (Ex Works), exclusief 
alle rechten en taksen. 

4. De prijs is deze zoals op de aanbieding vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt 
ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten ge-
volge van wijziging in de structuur ervan (wisselkoersen, grondstoffen, lonen, ener-
gie,..).  De prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten nor-
men. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur. 

 

III. Bestellingen 
1. Schriftelijke of mondelinge bestellingen zijn enkel gevalideerd en aanvaard door onze 

schriftelijke bevestiging. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen, toevoegingen, schrappin-
gen of elke andere aanpassing. De koper is echter verbonden zodra hij een bestelbon 
of een contract ondertekent. 

2. De annulatie of inkrimping van een bestelling kan slechts geschieden mits onze schrifte-
lijke toestemming en na de voorafgaandelijke bepaling van een schadevergoeding. 

 

IV. Leveringen 
1. De leveringstermijn begint te lopen vanaf de datum van onze bevestiging van de bestel-

ling.  Deze kan geenszins een aanvang nemen voor de ontvangst van alle documenten, 
vergunningen of goedkeuringen die bestemd zijn om elk onderdeel van de bestelling te 
specifiëren en te bepalen en na betaling van het overeengekomen voorschot. 

2. De aanwijzingen met betrekking tot de leveringstermijnen worden steeds ten titel van 
richtlijn en bij benadering opgegeven zonder verbintenis van onzentwege, tenzij anders 
bepaald. Wij zullen ons in de mate van het mogelijke inzetten om onze termijnen te eer-
biedigen, maar wijzen elke aansprakelijkheid af (in het bijzonder schadevergoeding we-
gens vertraging) 

3. Eventuele vertragingen kunnen echter, in geen geval de annulatie van de bestelling 
rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot schadevergoeding van welke aard ook. 

4. Deelleveringen zijn toegelaten. De verkoper behoudt zich het recht om deze deelleve-
ringen te factureren, naarmate de bestelling wordt uitgevoerd. 

5. Wij zullen onze verplichting tot levering niet handhaven, indien en zolang onze leveran-
ciers of hun onderaannemers zelf, krachtens hun verkoopsvoorwaarden, van hun ver-
plichting tot levering zullen ontlast worden. Stakingen, lock-out, transportmoeilijkheden, 
allerhande administratieve beperkingen (zoals bijvoorbeeld importverbod) evenals inge-
val van overmacht (gebrek aan arbeidskrachten, brand, fabricatieongeval, panne aan de 
machines/werktuigen, gebrek aan grondstoffen of brandstof of welke oorzaak dan ook ) 
die een belemmering vormen voor de leveringen, zullen ons gedurende deze periode 
vrijwaren van alle gevolgen die het niet nakomen der leveringen met zich meebrengt. 
Wij houden ons het recht voor, zonder dat dit verplichting is, om na dit beletsel, de leve-
ring te hervatten. Elke vordering tot schadevergoeding wegens vertraging of gelijkaar-
dige vorderingen die betrekking hebben op het overschrijden van de vervaldatum, zijn 
uitgesloten. 

6. Indien de koper het materiaal niet in ontvangst neemt, kunnen wij hem bij schriftelijke 
verklaring aanmanen om zulks binnen de termijn van één maand te doen. In geval van 
niet aanvaarding van de levering binnen deze termijn, kunnen wij van rechtswege de 
verkoop ontbinden en schadevergoeding wegens niet uitvoering vorderen. In deze ver-
onderstelling evenals in geval dat de koper ons zou vragen om de levering terug te be-
zorgen, kunnen wij zonder daarvoor het bewijs te leveren, betaling van opgelopen kos-
ten eisen. 

7. Het materiaal dat ons door de koper verstrekt wordt, teneinde aan de levering toege-
voegd te worden, zal op zijn risico opgeslagen worden. Hij dient een verzekering tegen 
brand, waterschade of andere schade aan te gaan. 

 

V. Verzendingen 
1. De verzendingen geschieden steeds op kosten en op risico van de koper.  
2. Zendingen worden nooit verzekerd, behoudens uitdrukkelijke opdracht van de koper en 

op zijn kosten. Express zendingen, speciaal transport op zendingen per taxi-post ge-
beuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling door de koper van de 
extra kost. 

3. Onze goederen en de verpakkingen ervan reizen steeds op risico en gevaar van de be-
stemmeling, die om zijn rechten te vrijwaren, binnen uiterlijk 48 uur te rekenen vanaf de 
inontvangstname van het materiaal, de vervoerder die de levering heeft verricht per 
aangetekende brief in kennis dient te stellen van elk verlies of elke beschadiging die bij 
aankomst werd vastgesteld. Dienaangaande zal op het bij de levering voorgelegde do-
cument uitdrukkelijk en omstandig voorbehoud gemaakt worden. Hetzelfde geldt wan-
neer de vervoerskosten door ons gedragen worden. 

 

VI. Betalingen 
1. Betalingen dienen contant te gebeuren, tenzij anders vermeld, en in onze maatschappe-

lijke zetel. Bij de verzending der facturen, houden wij ons in alle gevallen het recht voor 
om betaling bij geaccepteerde en gedomicilieerde wissel te vorderen. Alle bankkosten 
zijn ten laste van de klant. 

2. Bij gebreke aan betaling van een bedrag of van een factuur op de voorziene vervaldag, 
zullen de interesten berekend aan twee percent hoger dan de rentevoet voor voorschot-
ten toegepast door de Nationale Bank, van rechtswege lopen, zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling en wordt de totaliteit der verschuldigde sommen onmiddellijk opeis-
baar, zelfs in geval van wissels met een latere vervaldatum; tevens is een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs, met een minimum van 25 Euro ver-
schuldigd. 

3. Ten gevolgde van de niet betaling op de vervaldag wordt de betaling van alle nog niet 
vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 

4. Indien de economische en financiële toestand van een koper verslechtert of indien de 
juridische toestand zich in ongunstige zin wijzigt, hebben wij het recht om waarborgen te 
vorderen en indien de koper weigert deze te geven, de overeenkomst van rechtswege 
te ontbinden. 

5. In geval van gedeeltelijke levering, dient elke levering betaald te worden. 
 

VII. Eigendomsvoorbehoud 
1. Indien een koper een enkele maal in gebreke blijft op de overeengekomen vervaldag 

eender welk deel van de verkoopprijs te vereffenen, behouden wij ons het recht voor om 
bij aangetekende brief een eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, de overeenkomst te 
ontbinden en de goederen terug te halen. 

 

VIII. Waarborg 
1. Ons materiaal is gewaarborgd tegen alle constructiefouten voor een tijdsduur van twee 

jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum. Deze waarborg beperkt zich tot het kosteloos 
vervangen of eventueel herstellen van de stukken welke door onze firma schriftelijk als 
foutief werden erkend. De waarborg strekt zich in geen geval uit tot de stukken die deel 
uitmaken van een systematische slijtage.  

2. De kosten voor vervoer, demontage en montage van de stukken welke hersteld of her-
plaatst worden in uitvoering van onze waarborg, zijn ten koste van de klant. 

3. De waarborg is nooit verstrekbaar aan stukken die het voorwerp van herstellingen of 
aanpassingen waren, op initiatief van de klant of een derde persoon, tenzij ons vooraf-
gaand schriftelijk akkoord. 

4. In geval van erkende non-conformiteit of foutief functioneren van onze leveringen, zal 
onze verantwoordelijkheid zich enkel beperken tot de eenvoudige terugname van onze 
materialen tegen de factuurprijs, voor zover zij franco naar onze magazijnen worden te-
ruggezonden en onder voorbehoud van een eventuele vergoeding voor het gebruik. We 
weren elk beroep af van de koper voor schadevergoedingen van onkosten en nadelen 
wan gelijk welke aard. 

5. Voor wat het niet door onszelf gefabriceerde materiaal betreft, beperkt onze aansprake-
lijkheid zicht tot de overdracht van ons verhaalrecht ten aanzien van onze leverancier. 
Waarborgen voor wat industriële of economische resultaten betreft, kunnen slechts toe-
gekend worden in het kader van een bijzondere overeenkomst met de koper. 

6. De waarborg is niet van toepassing in geval van foutief manoeuvre, slecht gebruik, niet 
in achtnemen van onze gebruiksvoorwaarden, overmatig gebruik, alsook in alle gevallen 
van overmacht, externe factoren zoals vorst, roest, chemische belastingen, kortsluitin-
gen, enz. De toepassing van de waarborg geeft ons het recht om de gebruiksvoorwaar-
den van het materiaal na te trekken; elke weigering dienaangaande ontlast ons van 
onze aansprakelijkheid. 

7. De afroep van de waarborg zal de koper niet ontslaan van zijn betalingsverplichtingen 
volgens de voorziene voorwaarden. 

8. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schadevergoeding voor 
bedrijfsverliezen of andere indirecte schade. 

9. Na een schriftelijke klacht dient de koper ons de gelegenheid en voldoende tijd te geven 
opdat wij de bestellingen en de leveringen van vervangingsonderdelen naar eigen in-
zicht zouden kunnen uitvoeren; bij gebreke hieraan te voldoen dienen wij van onze aan-
sprakelijkheid ontslagen beschouwd te worden. Enkel in geval van hoogdringendheid 
omdat de veiligheid van de fabriek in het gedrang wordt gebracht en om aanzienlijke 
materiële schade te voorkomen, waarvan wij terstond verwittigd dienen te worden, of in-
dien wij zelf te laat zijn met de rechtzetting van een gebrek, heeft de koper het recht om 
het gebrek te herstellen of door derden te laten herstellen en de terugbetaling van de 
noodzakelijke uitgaven te vorderen, en dit maximum tbv de waarde van het door ons 
geleverde toestel. 

10. Het enkele feit dat door de koper of door derden op niet correcte wijze en zon-
der onze uitdrukkelijke toestemming herstellingen of wijzigingen werden uitgevoerd, be-
vrijdt ons van onze aansprakelijkheid voor de gevolgen die daaruit voortvloeien. 

 

IX. Toepasselijk recht 
De onderhavige algemene voorwaarden en de contracten die op grond ervan gesloten 
worden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
 

X. Betwistingen 
Bevoegdheid met betrekking tot elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de onderha-
vige algemene verkoopsvoorwaarden of van de gevolgen ervan, berust uitsluitend bij de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. 


