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1. TOEPASSING 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor alle aan ons gerichte 

bestellingen en worden geacht door de klant te zijn aanvaard door het plaatsen 

van het order. 

                   7.            CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s 

zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter 

vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. 

2. OFFERTES EN PRIJZEN 

De mededeling van prijzen geldt als inlichting.  Ze verbinden Smartchim slechts na 

schriftelijke bevestiging. Indien er opmerkingen zijn over onze bevestiging, dienen 

deze ons te worden overgemaakt binnen de 8 kalenderdagen om in aanmerking te 

worden genomen. 

Smartchim weigert elke aansprakelijkheid ingeval onze producten ongeschikt 

zouden blijken voor speciale doeleinden waartoe koper of zijn afnemers hem 

bestemt. 

 

8.          GARANTIES EN KLACHTEN 

De koper is verplicht bij het in ontvangst nemen de goederen te controleren met 

betrekking tot hun identiteit en hoedanigheid.  Een klacht zal niet aanvaard 

worden tenzij de controle werd uitgevoerd. Om in aanmerking te komen, moet 

elke klacht wegens gebreken ons betekend worden binnen de acht dagen van de 

ter beschikkingstelling. Een garantie voor verborgen gebreken wordt niet gegeven. 

Geen enkele garantie wordt gegeven : 

- voor zichtbare gebreken wanneer de goederen bewerkt of verwerkt werden 

- voor verborgen gebreken indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd 

gevolgd of de goederen niet oordeelkundig behandeld werden. 

3. LEVERTERMIJNEN 

De leveringstermijnen worden gegeven als inlichting en de bestellingen worden 

per beurt toegestuurd. Zelfs wanneer onze vennootschap zich verbindt om binnen 

een bepaalde termijn te leveren, zal deze levering niet alleen kunnen geschorst 

worden door overmacht, doch tevens indien onvoorziene moeilijkheden zich 

voordoen binnen of buiten het bedrijf. 

De vennootschap houdt zich het recht voor de levering te schorsen zolang deze 

moeilijkheden duren, en zelfs aan de levering te verzaken, zonder uit dien hoofde 

enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

Onze verplichtingen beperken zich steeds tot het kosteloos herstellen of 

vervangen van de geleverde goederen, zonder enige bijkomende 

schadevergoeding.  Averij of manco wordt slechts aanvaard na protest op het 

ogenblik van de ontvangst. 

 

9.         VERPAKKINGEN 

Indien de verkoper voor de levering verpakkingsmateriaal beschikbaar stelt tegen 

aanrekening van een waarborg, gelden hierbij onze verpakkingsvoorwaarden.  Een 

exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag bekomen worden bij de 

verkoper.  De waarborg vervalt indien de verpakking niet binnen 3 maanden wordt 

terugbezorgd aan de verkoper. 

4. TRANSPORT / EXPEDITIE 

De vennootschap behoudt zich het recht voor de verzending te fractioneren naar 

keuze.  Het transport geschiedt op kosten en  steeds op risico van de koper. 

10.            SCHADE 

In geval van ontbinding van de verkoop ten laste van de koper is deze aan de 

vennootschap een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 20% 

van het bedrag van de verkoop, of van het ontbonden gedeelte ervan, onder 

voorbehoud deze schadevergoeding te vermeerderen op basis van de werkelijk 

geleden en bewezen schade, alsmede de kosten door ons ten gevolge van de 

ontbinding opgelopen. 

5. BETALING 

Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, contant 

betaald te Genk, netto en zonder korting.  Het trekken en en/of aanvaarden van 

wissels houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking op de 

verkoopsvoorwaarden. 

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling rente geven à rato van 1% per maand.  Ingeval van niet-betaling 

op de vervaldag, behoudt de vennootschap zich het recht voor het bedrag van de 

factuur met 20% te verhogen, met een minimum van 50 €. 

11.          BEVOEGDHEID – WETGEVING 

Voor alle betwistingen is enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd. 

 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd         

bedrag van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege 

onmiddellijk opeisbaar.  Deze eventualiteit laat ons tevens toe de uitvoering van 

onze verbintenissen te schorsen of hieraan te verzaken, zonder enige 

schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn. 

                    12.          VERGUNNINGEN 

De koper dient zich wettelijk in orde te stellen met alle nodige vergunningen voor 

het mogen verkopen en opslaan van de door ons aangeboden goederen.  De 

verkoper  is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen en terugnames 

hierdoor worden niet aanvaard. 
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