
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Al onze leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend 
door onderhavige voorwaarden beheerst, met uitsluiting van 
eventuele afwijkende verkoops- of leveringsvoorwaarden van 
andere contractpartijen. Door ondertekening van de bestelbon 
erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis 
te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. 

2. Bestelling: de bestelling van werken of goederen en de wijzigingen 
daaraan kunnen slechts aan de hand van een ondertekende 
bestelbon of een voor akkoord ondertekend bestek worden 
bewezen, met uitsluiting van andere bewijsmiddelen van gemeen 
recht. Bij elke bestelling zal een voorschot van 30% dienen te 
worden betaald, behoudens andersluidende overeenkomst. 

3. Registratie B. T.W.: het B.T.W.-registratienummer van onze klanten, 
dat vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in aanmerking 
genomen worden voor onze jaarlijkse B.T.W.-aangifte. Indien wij 10 
dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht 
ontvangen, zullen wij het vermelde nummer als juist beschouwen 
en als dusdanig in onze aangifte vermelden. 

4. Leveringstermijn: alle opgegeven leverings- of 
opleveringstermijnen, worden slechts ter informatie medegedeeld, 
zonder dat daaruit voor de Vliegenraam.com BV enige verbintenis 
of aansprakelijkheid voortvloeit. Zelfs zo in afwijking van hetgeen in 
het eerste lid van dit artikel werd bepaald, toch een vaste datum 
voor levering of oplevering wordt toegestaan, kan deze datum 
worden verplaatst in functie van de werkplanning van de 
Vliegenraam.com BV, zonder dat de medecontractant op enige 
vergoeding kan aanspraak maken. 

5. In geval van annulering van de bestelling door de medecontractant, 
zal de medecontractant een annuleringsvergoeding verschuldigd 
zijn van 50% van de totaal verschuldigde bedragen, onverminderd 
het recht van Vliegenraam.com BV om grotere schade te bewijzen. 
Annuleringen dienen per aangetekend schrijven minstens 30 
werkdagen voor de leveringsdatum te worden gemeld aan 
Vliegenraam.com BV. Annuleringen zijn enkel geldig mits 
voorafgaande betaling van het bedrag vermeld in het eerste lid van 
dit artikel. In geval van afwezigheid van betaling zal 
Vliegenraam.com BV het recht hebben om naar keuze de verdere 
uitvoering van de overeenkomst te eisen, of het verschuldigde 
bedrag, vermeld in het eerste lid van dit artikel, op te eisen. 

6. Overmacht en belemmeringen: indien de fabriek, van wie wij de 
goederen betrekken, door welke oorzaak ook in gebreke blijft, zijn 
wij jegens de koper niet aansprakelijk. leder geval van heirkracht in 
het algemeen, zoals o.a. staking, onlusten, mobilisatie, 
overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, 
verhindering van het vervoer, vertraging in de aanvoer e.a., geeft 
ons recht de uitvoering van het contract of de bestelling te 
schorsen, zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen, zonder 
verplichting tot schadevergoeding. Wij behouden ons eveneens het 
recht om zo nodig de verkoop te ontbinden, in geval van wijziging 
in de toestand van de koper: overlijden, ontzetting, collocatie of 
andere bekwaamheidsbeperking, kennelijk onvermogen, aanvraag 
tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faling, publicatie van 
protest, ontbinding of wijziging van een vennootschap enz. 
Vliegenraam.com BV heeft recht op schadevergoeding in de 
gevallen door de wet voorzien. 

7. Eigendomsoverdracht: alle geleverde goederen, zelfs zo zij worden 
geïncorporeerd, blijven het exclusieve eigendom van de 
Vliegenraam.com BV, tot de volledige betaling van de factuur. 

8. Opschorten van de levering: Vliegenraam.com BV blijft te allen tijde 
de gerechtigde alvorens af te leveren of met levering voort te gaan, 
bank of hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de 
betalingsverrichtingen van de koper te verlangen, ongeacht de 
betalingsvoorwaarden welke overeengekomen werden. Zolang de 
koper aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, zijn wij 
niet tot leveringen of prestaties verplicht. 

9. Klachten: De medecontractant dient de kwaliteit van de gekochte 
goederen en opgeleverde werken onmiddellijk na de afronding 
ervan te inspecteren en zichtbare gebreken onverwijld en uiterlijk 
binnen de 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk te melden, bij 
gebreke waaraan de goederen/werken worden geacht aanvaard te 
zijn door de medecontractant. Tegen verborgen gebreken dient per 
aangetekend schrijven te worden geprotesteerd binnen de maand 
na levering van de goederen of oplevering van de werken. Indien de 
klacht van de medecontractant naar oordeel van Vliegenraam.com 
BV gegrond is, behoudt deze zich het recht voor om de 

medecontractant een billijke schadevergoeding, maximaal gelijk 
aan de door Vliegenraam.com BV gefactureerde bedragen, te 
betalen, dan wel in de kosteloze vervanging van de goederen en/of 
werken te voorzien. Goederen die conform de bestelling van de 
medecontractant geleverd werden en waaromtrent geen enkele 
opmerking gemaakt werd door de medecontractant conform de 
voorgaande punten, worden in geen geval teruggenomen door 
Vliegenraam.com BV. 

10. Aansprakelijkheid: Vliegenraam.com BV zal in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, 
economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van 
winst, van kansen tot contracteren enz... Vliegenraam.com BV is 
niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de medecontractant 
de gekochte goederen niet in overeenstemming met de normaal 
voorzienbare plaatsing- en gebruikstechnieken heeft aangewend. 
Vliegenraam.com BV kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor 
schade in geval van opzet of grove nalatigheid, zowel wanneer zij 
op contractuele basis wordt aangesproken, als wanneer zij op 
buitencontractuele basis wordt aangesproken. 

11. In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk 
de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de 
aansprakelijkheid van Vliegenraam.com BV beperkt tot enkel het 
vergoeden van die schade, waarvan de medecontractant het 
oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de 
overeenkomst, kan aantonen. De schadebeperkingen die 
voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van toepassing op de 
organen, het leidinggevend personeel van Vliegenraam.com BV of 
de medewerkers, respectievelijk personeelsleden van 
Vliegenraam.com BV. In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid 
van Vliegenraam.com BV zich tot de door Vliegenraam.com BV 
gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende 
schadevergoeding van Vliegenraam.com BV worden gevraagd. 

12. De facturen van Vliegenraam.com BV dienen binnen de 14 
kalenderdagen na factuurdatum door de medecontractant te 
worden voldaan. Na het verstrijken van bovengenoemde 
betalingstermijn begaat de medecontractant een wanprestatie. 
Vanaf dat moment is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 
een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke 
intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is. 
Indien de medecontractant in gebreke blijft aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag 
bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding 
van 10% met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het 
recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele 
invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij laattijdige of 
wanbetaling van de medecontractant, vervallen van rechtswege 
eventuele betalingsfaciliteiten, prijskortingen en -verminderingen 
die aan de medecontractant toegekend werden. De 
medecontractant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag 
geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond 
ook. De betaling door de medecontractant houdt de erkenning in 
dat de goederen en/of werken (op)geleverd werden conform de 
bestelling en geen gebreken vertonen. 

13. Garantie: er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op 
garantie zolang de factuur niet integraal vereffend is. 

14. Betwistingen: ingeval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te 
Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting krachtens de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter 
toekomt, zal de Vrederechter van het 1 0 kanton te Kontich 
uitsluitend bevoegd zijn. Op elke overeenkomst tussen 
Vliegenraam.com BV en de medecontractant is het Belgische recht 
van toepassing. 

15. Geldigheid: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden 
voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit 
geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen 
ervan. Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw 
vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke 
strekking. 


