
Opgesteld door Vercom Belgium B.V.B.A., Brugsesteenweg 224, B-9990, Maldegem, België. Alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen. 

Artikel 1 | Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Vercom Belgium B.V.B.A., hierna te noemen “verkoper”, en een koper voor 

zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.  

Artikel 2 | Offertes en prijzen 
1. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend en kunnen door hem/haar steeds worden herroepen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief Belasting 

Toegevoegde Waarde (B.T.W.). 
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; verkoper heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn 

gedaan. 
3. Indien koper een offerte aanvaardt, heeft verkoper niettemin het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding (mondeling of) schriftelijk te 

herroepen, in welk geval er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. 
4. Mondelinge offertes komen automatisch te vervallen indien zij door koper niet binnen 7 dagen schriftelijk zijn aanvaard. 
5. Schriftelijke offertes komen automatisch te vervallen indien zij door koper niet binnen 7 dagen schriftelijk zijn aanvaard. 
6. Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering 

geplaatste orders.  

Artikel 3 | Bestelling en levering 
1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is verkoper vrij de naast hogere 

hoeveelheid te leveren. 
2. Verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens 

verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.  
3. Het is verkoper toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk 

te factureren.  
4. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van verkoper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-

tijdige aflevering dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. 
Koper is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen, of bij gebreke daarvan, het door de onderneming aangegeven moment. Indien de 
afnemer de gekochte zaken niet volledig en/ of niet tijdig in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken- van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) 
aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. 

Artikel 4 | Levertijd 
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen- gekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer de 

onderneming derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de af- nemer niet het recht om de bestelling te annuleren of de 
ontvangst van een zending of deel van een zending te weigeren, noch verplicht dit de onderneming tot enige vergoeding aan de afnemer. 

2. Verkoper is gerechtigd een overeengekomen termijn aan te passen, indien en voor zover koper in gebreke blijft gegevens te verstrekken welke de onderneming nodig 
heeft voor de uitvoering van de opdracht. 

Artikel 5 | Opschorting  
1. Indien koper in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk 

opgeschort totdat koper hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen);kan 
verkoper van koper volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en 
faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door koper. 

2. Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door koper te verlangen, indien aannemelijk is dat koper 
zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.  

3. Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door de afnemer wordt overschreden. 

Artikel 6 | Eigendomsvoorbehoud 
1. De door verkoper geleverde producten blijven het eigendom van verkoper, totdat koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de 

vorderingen, die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één van zijn verplichtingen jegens verkoper. 
2. Door verkoper afgeleverde producten, die krachtens artikel 7, lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. 
3. Het is koper niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.  

Artikel 7 | Betaling 
1. Betaling dient door verkoper ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van 

in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd. 
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de betalingsverplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is verkoper bevoegd 

de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper 
om schadevergoeding te vorderen. 

3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het 
bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 8| Garantie en aansprakelijkheid 
1. Verkoper staat er voor in dat de goederen voldoen aan de specificaties die verkoper ter zake die goederen heeft verstrekt. verkoper staat niet in voor de geschiktheid van 

goederen voor enig gebruiksdoel en koper dient zelf altijd eerst na te gaan of de goederen geschikt zijn voor het gebruik dat koper ervan wenst te maken en of de 
goederen voldoen aan de regelgeving die voor dat gebruik gelden. 

2. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden ter zake gebruik van door of namens verkoper geleverde goederen. 
3. Koper is verplicht om de goederen bij ontvangst grondig te controleren op conformiteit, ook indien koper gebruik heeft gemaakt van de in artikel 8.1 genoemde 

inspectiemogelijkheid. Geringe afwijkingen, zoals in kwaliteit, maat, gewicht, kleur of bedrukking, worden niet als gebrek beschouwd. Getoonde of verstrekte monsters 
gelden slechts als wijze van aanduiding zonder dat de goederen daaraan behoeven te beantwoorden. 

4. Indien koper niet binnen tien (10) dagen na ontvangst verkoper schriftelijk kenbaar gemaakt heeft dat de goederen enig gebrek hebben, worden deze geacht conform te 
zijn geleverd. Ingeval van klachten mogen de goederen nog niet zijn verwerkt of gebruikt en dient koper de desbetreffende goederen, incluis de originele verpakking, 
beschikbaar te houden voor inspectie door of namens verkoper. Koper is gehouden instructies van verkoper op te volgen. 

5. Koper doet afstand van zijn recht om buiten de in artikel 8.4 genoemde termijn te klagen over enig gebrek van die goederen. Bij niet naleving van de in artikel 8.3 en 8.4 
vermelde verplichtingen van koper vervalt elke mogelijke aansprakelijkheid van verkoper. 

6. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade wegens niet-conformiteit van de geleverde goederen. verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige 
indirecte schade of gevolgschade. Elke aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de factuurwaarde van de goederen die tot de aansprakelijkheid van verkoper heeft 
geleid. 

7. Het verschil tussen de overeengekomen materiaaldikte en de daadwerkelijke dikte van het geleverde materiaal mag zonder dat zulks aanleiding kan vormen voor 
reclames 15%, doch minimaal 0,01mm bedragen. Verschil tussen de overeengekomen lengte of breedte van de goederen en de daadwerkelijke lengte of breedte van de 
afgeleverde goederen kan nimmer tot reclames aanleiding geven, tenzij het verschil meer dan 15% bedraagt. Afwijking van de overeengekomen dikte, lengte of breedte 
van de geleverde goederen dient beoordeeld te worden aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde goederen en niet aan de hand van enkele 
uitzonderlijke exemplaren.  

Artikel 9 | Incassokosten 
1. Als koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 

alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van koper.  

Artikel 10 | Overmacht  
1. Verkoper staat er voor onder Overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, welke niet aan verkoper is toe te rekenen, waardoor nakoming van de overeenkomst in 

redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en 
plagen enerzijds en gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.  

2. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren. 

Artikel 11 | Ontbinding 
1. Als koper van niet nakoming van een of meer verplichtingen door koper heeft verkopert het recht de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht 

volledige schadevergoeding van koper te vorderen.  

Artikel 12 | Rechts- en rechterskeuze  
1. Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde 

Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten (Wenen 1980) is, met inbegrip van latere wijzigingen, uitdrukkelijk uitgesloten.  
2. Voor zover dwingendrechtelijk niet anders is bepaald, is uitsluitend de rechter te Den Haag bevoegd om van geschillen tussen koper en verkoper kennis te nemen, ook 

voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, tenzij verkoper er voor kiest een eventueel geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 

Important!  

Our general sales and delivery terms are also available in English, French and German. 
Nos conditions générales de vente et de livraison sont également disponibles en anglais, français et allemand.  


