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ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
Artikel 1.  Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van 
onze algemene voorwaarden. 

Elke bestelling die ons rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 
overgemaakt, ook via onze vertegenwoordigers of agenten, is 
pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk hebben bevestigd. 
Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract 
vermeld, worden onze verkopen geregeld door onderhavige 
algemene voorwaarden die bovendien de eventuele algemene 
voorwaarden van onze kopers vernietigen en vervangen. Indien 
in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven 
de overige bedingen niettemin gelden. 
 
Artikel 2.  Aard van de verkoop. 

Onze verkopen gebeuren tegen contante betaling. Het feit dat 
de koper zijn aankoop door een derde laat financieren, brengt 
geen wijziging van de aard van de overeenkomst mee. 
 
Artikel 3.  Betaling. 

Tenzij anders werd overeengekomen, is de betaling draagbaar 
en gebeurt zij op onze maatschappelijke zetel.  
De betaling gebeurt contant zonder disconto, uiterlijk op het 
ogenblik van de levering van de goederen. 
Facturen die niet binnen de acht dagen na hun vervaldag zijn 
betaald, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
een intrest voort van 1 % per maand.  
Voorts zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding 
van 15 % die evenwel minimaal 25,00 Euro zal bedragen. 
Een factuur niet betaald op de vervaldag, brengt met zich mee 
dat alle andere facturen verschuldigd zijn, zelfs deze die de 
vervaldag nog niet bereikt hebben. 
Het feit dat de koper handelspapieren aanvaardt of 
ondertekent bij de bestelling, of daarna, brengt geen 
schuldvernieuwing mee noch enige wijziging of afstand van de 
algemene verkoopsvoorwaarden. 
 
Artikel 4.  Prijs. 

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld, zijn BTW of andere taksen 
niet in onze prijzen inbegrepen. Al onze offertes zijn 30 dagen 
geldig, tenzij substantiële prijsverhogingen van de grondstoffen 
zich voordoen gedurende deze periode.  Dan houdt Antenor 
zich het recht voor de vermelde prijzen overeenkomstig aan te 
passen. 
 
Artikel 5.  Levering. 

De levertermijnen die op het contract staan vermeld, gelden 
slechts als informatie. Vertraging van de leveringen kunnen in 
geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de 
overeenkomst, noch recht geven op een schadevergoeding aan 
de koper door de verkoper. 
 
Artikel 6.  Transport. 

De goederen worden op risico en kosten van de koper 
verzonden. 
 
Artikel 7.  Garantie en klachten. 

Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde 
goederen met de bestelde waren moeten binnen de 48 uur na 
de ontvangst van goederen worden geformuleerd.  De 
bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper. 

Klachten inzake een zichtbaar gebrek aan de geleverde 
goederen moeten binnen de 8 dagen na levering schriftelijk ter 
kennis worden gebracht.   
De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen 
constructiefouten en materiaalgebreken gedurende een 
periode van 1 jaar met aanvang op de dag van de levering.  
Werkuren en verplaatsingen zijn steeds betalend. 
Onze garantie geldt niet voor de gevolgen van normale slijtage, 
slecht onderhoud, oneigenlijk gebruik, verkeerde behandeling 
of montage, ongevallen, vandalisme, overbelasting en 
nalatigheden. 
Alle vergoedingen of kosten voor directe of indirecte schade of 
verliezen bij de exploitatie van de door ons geleverde toestellen 
zijn niet gedekt door onze garantievoorwaarden of door onze 
zakelijke aansprakelijkheid. 
Eventuele klachten en verzoeken tot garantie schorten de 
eisbaarheid van de openstaande bedragen niet op. 
De toepassing van de garantie brengt geen verlenging van de 
initiële garantieduur met zich mee. 
 
Artikel 8.  Annulering. 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat indien de koper de 
bestelling annuleert, hetzij voor of na de levering, hij 40% van 
de prijs verschuldigd is als forfaitaire en conventionele 
schadevergoeding. 
Eventuele klachten omtrent het niet naar verwachting 
functioneren van het toestel kunnen onder geen beding recht 
geven tot annulatie van de verkoopovereenkomst. 
Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer 
neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke 
uitvoering van het contract, van de koper de geschikte 
waarborgen voor de goede uitvoering der genomen 
verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening 
schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een 
gedeelte ervan te annuleren. 
 
Artikel 9.  Overmacht. 

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, 
vervoerders of bij de post liggen, schorten de uitvoering van 
onze verbintenissen op. 
Bovendien zal de verkoper vrij kunnen opteren voor de 
ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, 
met terugstorten van de reeds overgemaakte voorschoten. 
 
Artikel 10.  Eigendomsvoorbehoud. 

Wij behouden het eigendomsrecht op de geleverde goederen 
tot de koper de prijs ervan volledig heeft betaald. Niettemin 
draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of 
vernietiging van de goederen. Wij behouden ons het recht 
voor op alle door ons geleverde artikelen ons merkteken, 
handelsmerk, serienummer of firmanaam aan te brengen. 
 
Artikel 11.  Bevoegde rechtbank. 

Geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze 
overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van 
de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen en van 
het vredegerecht van Antwerpen, zelfs in geval van 
gedwongen tussenkomst in waarborg en vrijwaring. 
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