
 
 

 
 

Algemene verkoopsvoorwaarden 
 
 

 

 

1. Al deze voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en zij vervangen 

 zelfs de voorwaarden van de opdrachtgever , ook wanneer er bij de bestelling uitdrukkelijk 

 wordt naar verwezen. 

2.Onze prijsoffertes (bestekken) zijn steeds gebaseerd op de waarden van de lonen en de materialen  

die gelden op het tijdstip van de overeenkomst zodat,indien deze wijzigingen ondergaan, wij steeds 

 het recht voorbehouden de prijzen evenredig aan te passen. 

3. B.T.W. is steeds ten laste van de opdrachtgever, tenzij anders zou bedongen zijn. 

4. Indien de opdrachtgever zijn bestelling annuleert, is hij, enkel voor zoveel ons reëel verlies niet 

 groter is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twintig procent van de bestelling. 

5. Alle leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden steeds in werkdagen en slechts bij  

benadering uitgedrukt zodat zij enkel ten titel van inlichting worden versterkt. In geval van vertraging 

 kan de overeenkomst derhalve nooit worden ontbonden noch schadevergoeding worden geëist. 

6. Administratieve bepalingen van een lastenboek zijn ons pas tegenstelbaar , wanneer zij door ons 

 voor uitdrukkelijk aanvaard werden ondertekend. 

7. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lockout en andere omstandigheden die wij niet in de  

hand hebben, niet de mogelijkheid zijn de overeenkomst naar behoren uit te voeren, hebben wij het recht de 

overeenkomst te beëindigen, zonder dat dienaangaand enige schadevergoeding kan worden geëist. 

8. Wij behouden ons eveneens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande  

ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook  

bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever. Ook in dat geval zal er  

geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn en bovendien wordt verwezen hetgeen onder artikel  

vier van de algemene voorwaarden werd bedongen. 

9. De goederen worden steeds geacht in onze magazijnen te zijn genomen en aanvaard, zoals zij altijd  

reizen op risico van de opdrachtgever , zelfs in geval van franco verzending. Ook de bewaring van de 

 goederen geschiedt, in afwachting van hun levering of afhaling, op risico van de opdrachtgever en  

indien deze laatste na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de goederen niet heeft afgehaald,  

hebben wij het recht zonder levering te factureren en is de opdrachtgever bovendien gehouden een  

forfaitaire vergoeding te betalen van 25,00€ per dag dat de goederen door ons bewaard werden. 

10. Klachten moeten ons schriftelijk , binnen de acht dagen en in elk geval voor het gebruik ,  

verwerking en/of voortverkoop van hetgeen geleverd werd , toegekomen zijn. 

11. Wij kunnen steeds het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits wij ons het recht  

voorbehouden deze te vervangen of op onze kosten te herstellen. In elk geval strekt onze vrijwaringsplicht  

zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van de met gebreken behepte goederen. 

12. De goederen blijven eigendom van GCM tot algehele betaling. 

13. Protest tegen een factuur moet niet alleen schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd gebeuren maar dient  

ons in elk geval binnen de acht dagen na de factuurdatum te hebben bereikt , waarbij het belangrijk is  

dat én het nummer én de datum van de geprotesteerde factuur worden vermeld. 

14. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

15. Facturen waarvan het nominaal bedrag kleiner is dan 37,50€ , exclusief BTW , worden  

automatisch en dus altijd verhoogd tot 37,50€. De BTW ten laste van de opdrachtgever : zie 3. 

16. Bij gebreke aan stipte betaling is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en dus zonder  

voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 9.5% procent op jaarbasis en zulks  

tot op de dag van volledige regeling. De opdrachtgever zal alsdan eveneens en evenzeer van rechtswege  

een onveranderlijk (artikel 1152 Burgelijk Wetboek) verhogingsbeding (artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek)  

betalen gelijk aan tien procent van het totale factuurbedrag , met een minimum van 62.50 Euro per factuur.  

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire  

schadevergoeding begrepen. Bij wanbetaling kunnen wij  ook verder leveringen stop zetten zodat de overeenkomst 

in dat geval door ons van rechtswege als  ontbonden kan worden beschouwd zowel voor het geheel als voor  

het nog uit te voeren gedeelte en met toepassing van hetgeen onder artikel vier werd bedongen. 

17. In geval de opdrachtgever niet reageert op vragen tot betaling of andere ingebrekestellingen, heeft GCM het recht een 

gerechtelijke procedure te starten. De kosten van de procedure, daarin begrepen de advocatenkosten van GCM, zullen door 

de opdrachtgever worden terugbetaald. 

18. Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch Recht door de Vrederechter van het  

vijfde Kanton te Gent , de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel  

te Gent worden beslecht en die territoriale bevoegdheidsregeling geldt ook in het geval van  

een procedure in kortgeding. 

 

 


