ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WSB FINISHING EQUIPMENT VERSIE DECEMBER 2021
I.

Algemeen

1.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing
op alle verkoop- of dienstverleningsovereenkomsten tussen WSB Finishing Equipment BV
(hierna ‘WSB’) en iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij WSB goederen of diensten
aankoopt (hierna ‘de Klant’). Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene
voorwaarden van de Klant, minstens behouden zij hun aanvullende werking. Elke aanvulling of
wijziging ervan dient op voorhand en schriftelijk te worden bepaald en geldt niet voor
transacties uit het verleden.

2.

Door een overeenkomst aan te gaan met WSB, erkent de Klant huidige algemene voorwaarden
te hebben ontvangen en gelezen, ze te begrijpen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden,
behoudens schriftelijk tegenbewijs door de Klant. Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

II.

Orders en leveringsvoorwaarden

1.

De goederen en diensten zoals aangeboden in de offerte zijn beschikbaar zolang de voorraad
strekt aan de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de offerte. Offertes blijven, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, één maand geldig na ontvangst door de Klant. WSB is gerechtigd
op eigen initiatief de offerte te wijzigen en aan te passen zolang er geen overeenkomst tot
stand kwam. In geval van diensten worden meeruren of -werken aangerekend aan het op dat
moment geldende uurtarief.

2.

De offerte bevat een volledige omschrijving van de aangeboden goederen en diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de
Klant mogelijk te maken.

3.

De prijzen die worden vermeld zijn exclusief BTW en andere heffingen. Wanneer na de
totstandkoming van de overeenkomst heffingen zouden worden ingevoerd, vallen deze
heffingen eveneens ten laste van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. WSB behoudt
zich het recht voor om de prijs te verbeteren ingeval van een materiële fout.

4.

Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van een (i) een aantoonbare
stijging van de (grondstof-)prijzen met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de
overheidsheffingen op de bestelde goederen of diensten.

5.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst gebeurt de levering van de goederen
‘af fabriek’, zelfs in geval WSB zou instaan voor het transport. Verzending en vervoer gebeuren
steeds op risico van de Klant en dit ongeacht de wijze waarop het vervoer wordt georganiseerd
en ongeacht de verklaringen die WSB ten aanzien van de vervoerder zou hebben afgelegd.

Indien de leveringsplaats met betrekking tot de levering van de goederen of het leveren van de
diensten wijzigt op verzoek van de Klant, of indien de Klant hiertoe onjuiste of onvolledige
informatie heeft bezorgd, is WSB gerechtigd om kosten en meerwerken die voortvloeien uit
dergelijke wijziging of onjuiste informatie aan te rekenen aan de Klant, die dit aanvaardt.
6.

De Klant is verplicht om de door WSB aangeboden goederen en diensten op het afgesproken
tijdstip en plaats in ontvangst te nemen en daarvoor de nodige ruimte te voorzien, zodat de
goederen kunnen worden geleverd. WSB behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke
leveringen te doen, die eventueel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering
kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

7.

Indien de goederen niet of niet tijdig in ontvangst worden genomen door de Klant, is deze van
rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. WSB is in dat geval gerechtigd de
goederen, hetzij (i) op eigen initiatief terug te nemen met recht op schadevergoeding, hetzij (ii)
de goederen voorlopig in bewaring te nemen op kosten van de Klant in afwachting van
levering, hetzij (iii) de gedwongen uitvoering van de overeenkomst na te streven,
onverminderd het recht op schadevergoeding.

8.

Leveringstermijnen die worden aangegeven zij -tenzij uitdrukkelijk anders bepaald- louter
indicatief en verbinden WSB niet. WSB streeft ernaar alle bestellingen van goederen en/of
diensten zo snel mogelijk te behandelen. Alle omstandigheden die bij het indienen van de
offerte en het afsluiten van de overeenkomst (i) redelijkerwijze onvoorzienbaar waren (ii)
onvermijdbaar zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, (iii) die de uitvoering van
de overeenkomst financieel of anderszins tijdelijk of definitief onmogelijk maken, zullen
worden beschouwd als gevallen van overmacht.

9.

Overschrijding van de levertermijn kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven
tot schadevergoeding in hoofde van de Klant.

III.

Montage en installatie - Documentatie

1.

De Klant dient er op eigen kosten voor te zorgen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan
wordt/is aan de voor een correcte montage/installatie noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen
en voorwaarden.

2.

De omstandigheden op de plaats van montage/installatie moeten van die aard zijn dat zij de
monteur van WSB in staat stellen op een veilige en hygiënische wijze zijn werkzaamheden uit
te voeren. De Klant is verplicht de monteur te informeren over eventuele
veiligheidsvoorschriften of andere voorzorgsmaatregelen die ter plaatse gelden. In
voorkomend geval geeft de Klant op eigen kosten bijstand en ondersteuning aan de monteur.

3.

Op eenvoudig verzoek ontvangt de Klant de nodige documentatie en hulpmiddelen
(waaronder kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, modellen, mallen,…) met
betrekking tot de geleverde goederen. Alle specificaties en concepten zijn vertrouwelijk en
blijven eigendom van WSB. Zij behoren tot diens bedrijfsgeheimen en mogen derhalve niet

worden gekopieerd, verspreid of nagemaakt. De documentatie en hulpmiddelen mag enkel
gebruikt worden in het kader van de normale bedrijfsvoering en blijven ten allen tijde
eigendom van WSB.
IV.

Betaling

1.

Alle betalingen dienen in principe contant en zonder disconto te gebeuren binnen de dertig
(30) dagen na ontvangst van een factuur. WSB is gerechtigd betalen eerst toe te rekenen op de
oudste openstaande vordering. In geval van gerechtvaardigde twijfel omtrent de solvabiliteit
van de Klant, is WSB gerechtigd om voorafgaandelijk aan de levering van de goederen
voorschotten of bijkomende zekerheden te vragen.

2.

Bij niet-tijdige (of niet volledige) betaling is de Klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling nalatigheidsintresten aan de wettelijke intrestvoet op het openstaand
factuurbedrag verschuldigd. Bovendien is de Klant in dat geval een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan WSB met een
minimum van 150 euro per factuur.

3.

Laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur, brengt van rechtswege de
eisbaarheid mee van de -zelfs niet vervallen- facturen, die op dat moment reeds werden
opgesteld en overgemaakt aan de Klant.

4.

Bij niet of niet-tijdige betaling van een factuur behoudt WSB zich het recht voor om de
uitvoering van alle lopende bestellingen en werkzaamheden te schorsen en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant,
onverminderd het recht van WSB om de uitvoering in natura van de overeenkomst, hetzij de
ontbinding van de overeenkomst na te streven en onverminderd het recht op
schadeloosstelling.

5.

Klachten op een door WSB aan de Klant gezonden betalingsverzoek/factuur dienen schriftelijk
en onder opgave van redenen aan WSB te worden medegedeeld en dienen door WSB binnen
vijftien dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Klant geacht
wordt de factuur te hebben goedgekeurd en dit onverminderd het recht op tegenbewijs door
de Klant. Dit tegenbewijs dient evenwel te worden aangeleverd binnen de zeven (7) dagen die
volgen de initiële klachtentermijn van de Klant.

6.

In geval van een annulering van de bestelling door de Klant, is de Klant gehouden om de
schade onder de vorm van de gemaakte kosten en gederfde winst van WSB te betalen. Deze
schade wordt forfaitair begroot op 30% van de aankoopprijs, onverminderd het recht van WSB
om haar werkelijke schade te bewijzen.

V.

Eigendom en risico

1.

De geleverde goederen blijven eigendom van WSB tot aan de volledige betaling van alle
vorderingen (inclusief aankleven) van WSB, zelfs wanneer de openstaande facturen geen
betrekking hebben op de betreffende goederen. Tot aan de volledige betaling draagt de Klant
er zorg voor dat het eigendomsvoorbehoud van WSB op een duidelijke plaats zichtbaar is,
minstens ter kennis brengen, opdat het aan derden tegenstelbaar is en dit telkens de
omstandigheden dit vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot situaties waarin de
goederen dreigen het voorwerp te worden van bewarende maatregelen. De Klant zal WSB
onverwijld informeren wanneer een dergelijke situatie zich voordoet. De Klant zorgt er op
eigen kosten voor dat de goederen op afdoende wijze verzekerd zijn tegen diefstal, brand en
andere bedrijfsschade.

2.

De Klant garandeert dat zij WSB ten allen tijde op de hoogte houdt van de locatie waar de
goederen zich bevinden en dat WSB op diens eerste verzoek terug in het bezit kan worden
gesteld van de goederen wanneer daar aanleiding toe bestaat. Het is de Klant niet toegestaan
om de goederen door te verkopen, te verplaatsen of te bezwaren met persoonlijke of zakelijke
rechten zolang niet alle vorderingen van WSB voldaan zijn. De Klant draagt er tevens zorg voor
dat de goederen niet onroerend worden door bestemming of incorporatie.

3.

Het risico gaat over op de Klant op het tijdstip van de levering in de zin van artikel II.5. De Klant
is gehouden de goederen te controleren op conformiteit en zichtbare gebreken binnen de vier
(4) dagen na levering van de goederen. In voorkomend geval zal de Klant WSB onverwijld in
kennis stellen, bij gebreke waaraan de goederen geacht worden aanvaard te zijn. De betaling
van de factuur én de ingebruikname van de goederen gelden alleszins als aanvaarding van de
goederen. In geval van verborgen gebreken is de Klant gehouden om WSB te informeren over
het bestaan ervan binnen de vier (4) dagen na de ontdekking ervan en dit op straffe van verval
van aanspraken.

VI.

Aansprakelijkheid – Overmacht – Garantie

1.

De waarborg van WSB beperkt zich – in voorkomend geval – naar zijn keuze tot (i) het herstel
of (ii) het kosteloos vervangen van de gebrekkige of niet-conforme goederen met uitsluiting
van het recht op enige bijkomende schadevergoeding, of (iii) een schadevergoeding die de
waarde van de gebrekkige goederen in geen geval overtreft.

2.

In elke hypothese zal de mogelijke aansprakelijkheid van WSB beperkt zijn tot de dekking
verleend door haar verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid, en dit in de mate dat er, voor
het specifieke schadegeval, effectief dekking verleend wordt door haar verzekeraar. In geen
geval zal WSB aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt werd door een oneigenlijk gebruik
van de goederen, hetzij door de Klant hetzij door een derde, foutieve informatie door de Klant,

of voor schade ingevolge het transport, wijziging of aanpassing van de goederen of ingevolge
een verkeerde stockage van de goederen.
3.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld is WSB niet aansprakelijk voor enige schade van
de Klant. In geen geval zal WSB aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige indirecte
schade, zoals doch niet beperkt tot verlies aan goodwill, reputatieschade, omzetverlies, etc. In
elk geval (zelfs bij een ernstig verborgen gebrek) is de schadevergoedingsplicht van WSB met
uitsluiting tot elke andere vorm van vergoeding beperkt tot kosteloos herstel of vervanging
van het goed.

4.

Alle gevallen van overmacht ontslaan WSB van haar aansprakelijkheid met betrekking tot de
niet of onvolledige uitvoering van haar verplichtingen. In geval van overmacht, hetzij aan de
zijde van WSB hetzij aan de zijde van de Klant, heeft WSB alleszins het recht om haar eigen
verbintenissen op te schorten in zoverre een latere uitvoering van de verbintenissen onder
gelijkaardige omstandigheden nog mogelijk is. Deze bepaling geldt mutatis mutantis voor
situaties waarin van WSB in alle redelijkheid niet langer verwacht kan worden dat zij haar
verbintenissen tegen de overeengekomen voorwaarden uitvoert.

5.

Voor de toepassing van deze algemene vooraarden wordt onder overmacht verstaan: elk
voorval dat redelijkerwijze buiten de controle van WSB valt, met inbegrip maar niet beperkt
tot stakingen, lock-outs, transportvertragingen of – verstoringen, oorlogsdaden, rellen, brand,
gerechtelijke bevelen, pandemieën, bijzondere verordeningen of regelgeving van
overheidswege, bevoorradingsproblemen, schaarste, overstromingen, aardbevingen, (natuur-)
rampen of weersomstandigheden en in het algemeen elke situatie die de uitvoering van de
verbintenis van WSB onmogelijk maakt of ernstig bemoeilijkt. Hetzelfde geldt voor
machinepannes, fouten of vertragingen van de toeleveranciers van WSB, handelingen door
derden, een of meer productiefouten in materiaal en dit ongeacht of deze problemen zich
voordoen bij WSB of elders.

VII.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1.

De overeenkomsten tussen WSB en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van betwisting zijn de Nederlandstalige
rechtbanken van Brussel bevoegd.

