
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  
 
Art. 1 : Toepasbaarheid  
Al onze commerciële relaties worden beheerst door onderhavige algemene 
verkoopsvoorwaarden en eventueel specifieke voorwaarden vermeld in offertes 
en/of andere schriftelijke stukken. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze 
algemene en specifieke voorwaarden, hebben de specifieke voorwaarden voorrang.  
Door het aangaan van de overeenkomst, verklaart de klant onderhavige voorwaarden 
te kennen en ze te aanvaarden. Zij maken derhalve integraal deel uit van onze 
overeenkomsten.  
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene 
voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.  
 
Art. 2 : offerte en bestelling  
Iedere offerte door ons of in onze naam gedaan, is geheel vrijblijvend, zowel wat de 
opgegeven prijs als de leveringstermijn van de aangeboden goederen/diensten 
betreft. Elke wijziging of aanvulling dient, om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te 
zijn door beide partijen.  
 
Art. 3 : leveringstermijnen  
De overeengekomen levertijd gaat in op het moment waarop wij over alle nodige 
gegevens ten behoeve van de uitvoering van het order beschikken. Indien er door de 
koper materialen moeten worden aangeleverd, dient dit ook op het afgesproken 
tijdstip te gebeuren.  
De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden Kempa Products NV 
niet strikt, doch zullen naar best vermogen worden geëerbiedigd.  
Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan bij een redelijke 
verantwoording van Kempa Products NV geen verbreking van de koopovereenkomst 
met zich meebrengen.  
Het uitstel of de niet-levering geeft geen recht tot schadevergoeding in hoofde van 
de koper. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij als verkoper kennis zouden 
krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht aan de koper.  
Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde 
vermoedelijke leveringstermijn vervalt.  
Leveringstermijnen kunnen worden opgeschort indien de klant de betaalafspraken 
niet naleeft, zonder dat Kempa Products NV tot enige vorm van schadevergoeding 
gehouden is.  
 
Art. 4 : gebruik van de goederen  
Gebruik en plaatsing van de goederen dient te geschieden conform de regels van de 
kunst en met respect voor het normaal gebruik, rekening houdend met de 
eigenschappen en de kwaliteit van de goederen.  
De koper dient zijn afnemer de nodige informatie te verstrekken zodat ook deze 
laatste de goederen als dusdanig gebruikt .  
 
Art. 5 : betaling  
Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, betaalbaar 
in onze bedrijfszetel te Herentals.  
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar als volgt :  
- Netto binnen 30 dagen na factuurdatum,  
- Voor zover de factuur integraal betaald wordt binnen de 8 dagen na factuurdatum, 
heeft de koper recht op een korting van 2%  
- Een eerste levering aan een nieuwe klant wordt steeds contant bij de levering van 
de goederen betaald, met een korting van 2%.  
Het toekennen van enige betalingstermijn of –uitstel is enkel op de overeenkomst of 
factuur van toepassing waarvoor dit akkoord is gegeven en kan nooit naar andere 
bestellingen, leveringen of facturen worden uitgebreid.  
Elk factuurbedrag dat op vervaldag niet betaald is, brengt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10% per jaar.  
Bovendien zal laattijdige betaling elk factuursaldo van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% 
van de openstaande schuld. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle 
voorbehouden en zonder enige nadelige erkentenis omtrent de integrale eisbaarheid 
van de schuld. Elke betaling wordt eerst aangerekend op de gemaakte 
gerechtskosten en de incassokosten, de forfaitaire schadevergoeding, de alsdan 
vervallen intresten en tenslotte op de openstaande hoofdsom.  
Wanneer de overeenkomst door de klant eenzijdig wordt verbroken, is deze een 
forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum 
forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs, exclusief btw, onder voorbehoud van 
het recht van de verkoper de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige 
schadevergoeding te vorderen.   Bij contractbreuk door Kempa Products NV is de 
koper gerechtigd op een schadevergoeding forfaitair en onherleidbaar bepaald op 
15% van de prijs, excl. btw. Het niet nakomen van de betalingsplicht geeft de 
verkoper het recht om nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering 
ervan op te schorten, op voorwaarde dat hij de koper hiervan op de hoogte brengt.  
Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als 
reden tot schorsing of uitstel van betaling. Bij annulering door de koper is deze 
aansprakelijk tegenover derden voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij 
Kempa Products NV terzake.  
 
Art. 6 : aanvaarding van de goederen (garantiebepalingen)  
De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper 5 kalenderdagen na de 
levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt 
bij aangetekend schrijven vóór het einde van bovengenoemd termijn. Aanvaarding 
dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de koper op het ogenblik van 
de levering of gedurende de volgende 5 kalenderdagen had kunnen vaststellen door 
een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder van de gebreken 
betreffende de aantallen en de kenmerken van de goederen.  
 

 
 
Art. 7 : verborgen gebreken  
Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, 
dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan.  
Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in art. 1648 B.W. 
6 maanden beloopt vanaf de datum van de ontvangst van de goederen.  
De waarborg kan slechts worden ingeroepen indien de volgende voorwaarden 
verenigd zijn :  
- Het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor 
ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere 
verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld.  
- De goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst.  
- De goederen worden in normale omstandigheden gebruikt. De waarborg kan niet 
worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die 
niet uitdrukkelijk worden beschreven in de bijzondere voorwaarden, bij slecht 
onderhoud, wijziging door de koper, demontage of reparatie door een niet 
gekwalificeerd persoon.  
Om de waarborg te kunnen inroepen zal de koper ons iedere klacht in verband met 
verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste 14 
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen.  
 
Art. 8 : strekking van de waarborg  
Onze waarborg beperkt zich tot de vervanging van het stuk waarvan de constructie- 
en/of montagefout ten onze laste is bewezen, dit met uitsluiting van eenzijdige 
verbreking van de overeenkomst door de koper of elke vergoeding van rechtstreekse 
of onrechtstreekse schade onder welke vorm ook.  
De garantie in verband met ons door andere firma’s aangeleverde en mee verwerkte 
goederen zal steeds naar termijn en omvang beperkt zijn tot de 
garantietussenkomsten die vanwege de toeleverancier wordt bekomen.  
De goederen die een gebrek ten onze laste vertonen, worden door ons opgehaald in 
de zetel van de koper. De kosten voor terugzending en terugkeer bij de koper nemen 
wij ten laste. Bij niet afgifte van het gebrekkig goed zijn wij tot geen garantie 
gehouden, tenzij andersluidende afspraak.  
 
Art. 9 : eigendomsvoorbehoud  
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij volledige betaling van de prijs 
door de koper. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de koper.  
Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de koper verboden de goederen aan 
een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven.  
Bij terugvordering van de goederen wegens dit eigendomsvoorbehoud zal het 
eventueel betaalde bedrag als schadevergoeding aan de verkoper behouden blijven.  
 
Art. 10 : overmacht  
Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de 
overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of 
volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het 
contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de 
reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen 
enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.  
Als overmacht wordt beschouwd, elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die 
de naleving van het contract in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk van 
het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.  
 
Art. 11 : bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht  
Elke betwisting m.b.t. onze contractuele relaties met de koper valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement van Turnhout en van het Vredegerecht van het Kanton Herentals. 
Ook bij de rechtsverhoudingen met ons cliënteel is het Belgisch recht van toepassing.  
Een gewone andersluidende verwijzing in de voorwaarden van de klant kunnen deze 
rechtskeuze niet wijzigen.  
Onze voorwaarden hebben voorrang op de bedingen in de geschriften van onze 
klanten, behoudens bijzondere afwijkende overeenkomst.  
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