ALGEMENE VOORWAARDEN CLAES-VERWIMP, Poederleesteenweg 90, 2460 Lichtaart

Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke met CLAES-VERWIMP BVBA, CLAES-VERWIMP
TRANSPORTBEGELEIDING BVBA, TRANSPORT E. CLAES-VERWIMP BVBA (hierna: ‘CLAES-VERWIMP’)
overeengekomen transactie, hierin begrepen alle aanverwante diensten in relatie met elk vervoer (gewoon en/of
uitzonderlijk), verhuur, verkoop en transportbegeleiding. Ze gelden tevens voor alle aanspraken t.a.v. elke hulppersoon
(oa. transportbegeleiders, verkeerscoördinators, ea.) waarop CLAES-VERWIMP beroep zou doen in uitvoering van het
een door hem aanvaarde opdracht. Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk werden
overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. Deze voorwaarden hebben
altijd voorrang op die van de andere contracterende partijen.

SECTIE 1 – Algemeen
De instructie van de opdrachtgever aan CLAES-VERWIMP bepaalt welke Sectie van deze Voorwaarden van toepassing
is. Voor zover meerdere Secties van toepassing zouden zijn op de opdracht uitgevoerd door CLAES-VERWIMP, zal
wanneer verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat voor CLAES-VERWIMP het meest gunstig is van
toepassing zijn. De secties zijn als volgt verdeeld: (1) Algemeen, (2) Transport, (3) Verhuur en (4) Verkoop. Sectie 1 is
altijd en op elke opdracht van toepassing.
Artikel 1 – Offerte
1. Alle aanbiedingen en andere mondelinge of schriftelijke uitingen van CLAES-VERWIMP zijn vrijblijvend en binden
hem niet, tenzij door deze laatste schriftelijk anders aangegeven.
2. Offerteprijzen zijn louter indicatief en excl. BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De overeenkomst komt pas definitief tot stand nadat de offerte schriftelijk en zonder enig voorbehoud zowel door de
opdrachtgever als CLAES-VERWIMP werd aanvaard.
4. De offerte is geldig gedurende de lopende maand waarin deze is opgemaakt, alsook de twee daaropvolgende maanden. De
schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever, dient door CLAES-VERWIMP te worden
ontvangen binnen de geldigheidsduur van de offerte. CLAES-VERWIMP is niet gebonden door enige aanvaarding die
gebeurt nadat deze termijn is verstreken.
Artikel 2 – Betaling
1. De door CLAES-VERWIMP in rekening gebrachte bedragen zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te Lichtaart,
na afloop van een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet- of laattijdige betaling, wordt de schuld van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met de
interesten conform de Wet Betalingsachterstand (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties) alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een min. van 250
€, onverminderd het recht van CLAES-VERWIMP om het bestaan van grotere schade te bewijzen, evenals de
advocaatkosten. Eventuele dossiers- en/of inningskosten van derden zijn altijd integraal verschuldigd door de
opdrachtgever, ongeacht of laattijdige betaling rechtstreeks aan CLAES-VERWIMP geschiedde.
3. Bij gebreke aan betaling van één factuur, zullen alle facturen, incl. de niet-vervallen, van rechtswege en zonder verdere
ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar worden.
4. Elke klacht betreffende de factuur moet per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum toekomen op de zetel
van CLAES-VERWIMP. Deze klacht ontheft de opdrachtgever niet van de naleving van de betalingstermijn.
5. Eender welke klacht over de uitvoering van de overeenkomst door CLAES-VERWIMP en/of factuur geeft de
opdrachtgever niet het recht om zijn betaling op te schorten of om over te gaan tot enige schuldvergelijking.
6. Eender welke betaling die de klant aan CLAES-VERWIMP verricht, wordt in de eerste plaats aangerekend op alle door
de opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de hoofdsom.
7. Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
8. Internationaal vervoer is vrijgesteld van BTW conform art. 41. WBTW.
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Artikel 3 – Pand- en/of retentierecht
1. De opdrachtgever verleent CLAES-VERWIMP een conventioneel pand- en/of retentierecht op alle goederen en/of
materiaal welke zij n.a.v. een opdracht aan CLAES-VERWIMP zou aanbieden en dit tot de betaling van alle
achterstallige bedragen, uit welke oorzaak dan ook, dewelke de opdrachtgever nog aan CLAES-VERWIMP verschuldigd
is of zal zijn, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht. Dit recht strekt zich uit over
zowel de hoofdsom, de interesten, het schadebeding als eventuele kosten.
2. Het pand- en/of retentierecht van CLAES-VERWIMP zal pas eindigen wanneer de opdrachtgever alle verschuldigde
bedragen betaald heeft of voldoende zekerheden heeft gesteld ten beloop van het te betalen bedrag.
3. Het pandrecht wordt beheerst door de Wet betreffende het handelspand (W. 5 mei 1872).
Artikel 4 – Insolventie – Betalingsproblemen - Uitvoeringsmaatregelen
1. CLAES-VERWIMP kan altijd schuldnovatie toepassen op haar verplichtingen, geen enkele uitgezonderd, t.a.v. haar
schuldeisers en/of medecontractanten of dewelke de medecontracten hebben op CLAES-VERWIMP, niettegenstaande
insolventie of -aanvraag, verzoek tot uitstel van betaling of om toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen,
overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag, eender welke samenloop, ongeacht of dit al dan niet aan
CLAES-VERWIMP werd bekendgemaakt middels kennisgeving of betekening.
2. Artikel 1295 Burgerlijk Wetboek is nooit van toepassing.
3. Wanneer CLAES-VERWIMP twijfelt aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft hij het recht om het
contract, of een deel ervan, op te schorten totdat de opdrachtgever binnen 30 dagen na verzoek daartoe voldoende
zekerheid heeft gesteld bij gebreke waaraan CLAES-VERWIMP het recht heeft om de overeenkomst ten nadele van de
opdrachtgever te ontbinden en zich het recht voorbehoudt om van deze laatste schadevergoeding te vorderen.
Artikel 5 – Informatie
De opdrachtgever verbindt er zich toe voorafgaand, en dit uiterlijk op het ogenblik van zijn aanvaarding van de offerte,
alle informatie noodzakelijk en/of nuttig voor de opdracht en de uitvoering van de overeenkomst aan CLAES-VERWIMP
ter kennis te brengen.
Artikel 6 – Nietigheid
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid
van de overige bepalingen. Het niet of gedeeltelijk inroepen door CLAES-VERWIMP van bepaalde contractuele rechten,
houdt geen enkele nadelige erkenning of afstand van recht hiervan in.
Artikel 7 – Recht en jurisdictie
1. Elke overeenkomst gesloten met CLAES-VERWIMP wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.
2. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd.

SECTIE 2 – Vervoer

Artikel 8 – CMR
Elk vervoer, nationaal of internationaal, gewoon of uitzonderlijk, valt volledig en uitsluitend onder de toepassing van de
bepalingen van het CMR-Verdrag, ook al wordt gebruik gemaakt van verschillende transportmiddelen, en waarbij de
vervoerde goederen al dan niet kunnen overgeladen worden uit de vervoermiddelen, en/of transportbegeleiding, behalve
indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze Algemene Voorwaarden of bij schriftelijke overeenkomst tussen
partijen, of tenzij anders geregeld in dwingende wetgeving.
Artikel 9 – Transport
1. Deze sectie is integraal van toepassing op zowel nationaal, internationaal, gewoon als uitzonderlijk vervoer.
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2. CLAES-VERWIMP neemt de taak op zich om goederen te transporteren van de overeengekomen plaats van in
ontvangstneming tot de overeengekomen plaats van aflevering met de door CLAES-VERWIMP daartoe meest geschikt
geachte transportmiddelen al dan niet onder begeleiding.
3. De opdrachtgever bevestigt dat de goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij over de goederen mag beschikken. In
dit laatste geval bevestigt de opdrachtgever dat hij de contractuele documenten niet alleen voor zichzelf aanvaardt, maar
ook zowel voor zijn opdrachtgever, als voor de eigenaar van de goederen.
4. CLAES-VERWIMP treedt op in eigen naam, maar in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 10 – Laden / Lossen / Aflevering / In ontvangstneming
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gebeurt de belading, de stuwage en/of de lossing van de goederen
door en op verantwoordelijkheid van de afzender en/of de bestemmeling. Zelfs indien de chauffeur aanwezig of
behulpzaam is, gebeuren deze handelingen uitsluitend onder het gezag, de leiding en het toezicht van de afzender en/of de
bestemmeling.
2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt er geen transportopdracht aangenomen onder beding van
rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering.
3. De opdrachtgever levert CLAES-VERWIMP tijdig de contactgegevens van de persoon die ter destinatie de goederen in
ontvangst zal nemen, bij gebreke waaraan de opdrachtgever er onherroepelijk mee akkoord gaat dat CLAES-VERWIMP
de goederen ter destinatie op risico van de opdrachtgever mag lossen.
4. Na levering draagt CLAES-VERWIMP geen enkele verantwoordelijkheid meer t.a.v. de goederen die ter destinatie op
uitsluitend risico van de opdrachtgever verblijven. De opdrachtgever zal CLAES-VERWIMP integraal vrijwaren voor
elke mogelijke aanspraak m.b.t. deze afgeleverde goederen (zoals o.a. boetes uitgeschreven door de overheid,
contractuele of buitencontractuele aanspraken van derden).
5. De opdrachtgever garandeert dat de plaats van in ontvangstneming en aflevering fysiek voorzien zijn op de belading, de
lossing en/of het transport van de goederen al dan niet onder begeleiding. Indien de opdrachtgever een speciale laad en/of
afleverzone heeft voorzien, dan zal zij deze tijdig mededelen aan CLAES-VERWIMP. Voor zover een dergelijke zone
niet is voorzien, zal de opdrachtgever op haar risico een laad- en/of losplaats aanduiden bij gebreke waaraan de
opdrachtgever ermee akkoord gaat dat CLAES-VERWIMP de goederen mag laden en/of lossen op risico van de
opdrachtgever.
6. De opdrachtgever zal CLAES-VERWIMP te allen tijde vrijwaren voor eender welke schade, kosten, boetes en/of
vordering van derden rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd met de fysieke krachten, (o.a., doch niet limitatief: druk
op het wegdek, druk op de laad-en/of losplaats, …). Desbetreffend zal de opdrachtgever nooit enige schade van CLAESVERWIMP vorderen of op deze laatste verhalen.
7. De opdrachtgever garandeert dat voor zover de goederen geleverd moeten worden op een locatie waarbij een
toegang(spoort) moet worden gepasseerd, deze toegang voldoende breed is om doorgang te verlenen en de levering te
laten plaatsvinden. Voldoende breed is minstens de breedte van het voertuig/de lading/het konvooi op zijn breedste punt
plus 1 meter in rechte lijn of plus 5 meter indien CLAES-VERWIMP manoeuvres moet maken om door de toegang te
rijden, bij gebreke waaraan de opdrachtgever akkoord gaat om op haar risico en verantwoordelijkheid het transport te
laten plaatsvinden en CLAES-VERWIMP te vrijwaren voor eender welke aanspraak van derden.
8. Indien CLAES-VERWIMP door eender welke schending van zijn opdrachtgever van onderhavige Sectie stil staat, zal de
opdrachtgever aan CLAES-VERWIMP een schadevergoeding van 150 € per uur wachttijd verschuldigd zijn.
Artikel 11 – Instructies - informatie
1. De opdrachtgever verbindt er zich toe om indien het transport specifieke of speciale instructies vereist i.v.m. vertolling of
inklaring van de goederen, deze op CMR of op de vrachtbrief te vermelden, bij gebreke waaraan CLAES-VERWIMP
nooit verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke, eventuele, hiermee gerelateerde schade.
In het kader van douaneformaliteiten handelt CLAES-VERWIMP uitsluitend als lasthebber van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde toegang van CLAES-VERWIMP tot de plaats van
inontvangstneming en/of aflevering, ongeacht of de opdrachtgever eveneens de afzender of de geadresseerde is.
3. De opdrachtgever stelt de goederen op de afgesproken laadplaats en op het vooraf bepaalde tijdstip ter beschikking van
CLAES-VERWIMP en draagt de volledige verantwoordelijkheid om de goederen te voorzien van deugdelijk
verpakkingsmateriaal, hijs-, aanslag –, vijzel en sjorpunten dewelke voldoende stevig, duurzaam en praktisch zijn voor
het transport, al dan niet onder begeleiding.
4. De opdrachtgever zal tijdig alle informatie m.b.t. het exacte gewicht, de afmetingen, zwaartepunten, draagpunten,
gevaarlijke goederen, gevoeligheid van de goederen, e.a. aan CLAES-VERWIMP mededelen opdat deze laatste een juiste
inschatting van het uit te voeren transport kan maken. Indien blijkt dat CLAES-VERWIMP een ongeschikt voertuig heeft
aangewend wegens gebrekkige of onjuiste informatie van de opdrachtgever, blijft deze laatste gehouden tot betaling van
de integrale kostprijs en gebeurlijke andere kosten alsook tot vrijwaring van CLAES-VERWIMP voor gebeurlijke
aanspraken van derden.
5. Indien CLAES-VERWIMP in het kader van de overeengekomen opdracht een vergunning moet aanvragen, zal zij dit
steeds doen in naam en voor rekening van de opdrachtgever.
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Artikel 12 – Annulering
1. De opdrachtgever is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd als forfaitaire schadevergoeding bij elke annulering
van de overeengekomen opdracht tot 48u voor de aanbieding van het voertuig ter laadplaats.
2. De opdrachtgever is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd als forfaitaire schadevergoeding bij elke annulering
van de overeengekomen opdracht minder dan 48u voor de aanbieding van het voertuig ter laadplaats.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid, zowel qua aard als qua omvang, van CLAES-VERWIMP is voor het gehele vervoer strikt beperkt
tot de contractuele of dwingende bepalingen van het CMR-Verdrag, ook al gebeurde een deel van het vervoer op een
andere wijze dan de weg.
2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van CLAES-VERWIMP beperkt tot hetgeen aan haar effectief en daadwerkelijk zal
worden vergoed in het kader van haar transportverzekering.
3. CLAES-VERWIMP is niet aansprakelijk voor eender welke schade ingevolge incorrecte en/of onvolledige gegevens van
de opdrachtgever. Voor zover CLAES-VERWIMP door deze incorrecte en/of onvolledige gegevens schade lijdt, zal hij
deze kunnen verhalen op zijn opdrachtgever.
Artikel 14 – Kennisgeving
Kennisgeving van schade in het kader van een transport zal aan CLAES-VERWIMP plaatsvinden zonder enige
vertraging. In het geval van zichtbare schade dient de kennisgeving onmiddellijk te gebeuren bij de in ontvangstneming
van de goederen. Bij niet-zichtbare schade dient men een voorbehoud te maken binnen de zeven dagen na aflevering. In
het geval van vertraging in de aflevering dient een voorbehoud te worden gemaakt binnen de 21 dagen na in
ontvangstneming van de goederen.
Artikel 15 – Verjaring
De rechtsvorderingen tegen CLAES-VERWIMP verjaren door verloop van één jaar. In geval van bewezen opzet of van
met opzet gelijk gestelde schuld is de verjaringstermijn 3 jaar. De verjaring loopt:
- in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging, of vertraging van op de dag, waarop de goederen zijn afgeleverd,
- in geval van volledig verlies vanaf de 30e dag na afloop van de bedongen termijn, of, bij gebreke van zulk een
termijn, vanaf de 60e dag na de in ontvangstneming van de goederen door de vervoerder.
- in alle andere gevallen na afloop van een termijn van drie maanden na de sluiting van de vervoerovereenkomst.

SECTIE 3 – Verhuur materieel

Artikel 16 - Duur
1. Het gebruiksrecht vangt onmiddellijk aan bij levering – zo werd overeengekomen – of afhaling op de overeengekomen
datum en plaats. Zelfs indien het materieel niet tijdig wordt afgehaald, start de huurperiode toch op de overeengekomen
datum.
2. Elke verhuuropdracht geschiedt voor bepaalde duur.
3. Indien de opdrachtgever het materieel niet op de overeengekomen datum terug aan CLAES-VERWIMP levert of deze
laatste het niet kon ophalen – zo werd overeengekomen – is CLAES-VERWIMP gerechtigd om zich het verhuurde
materieel te doen afgeven, al dan niet gedwongen, en op kosten van de opdrachtgever.
4. Zo CLAES-VERWIMP van zijn recht uit artikel 16.3. geen gebruik maakt, wordt de huurperiode stilzwijgend verlengd
en is de opdrachtgever de huurprijs vermeerderd met 10% schadebeding verschuldigd. In dit laatste geval is CLAESVERWIMP nog steeds te allen tijde gerechtigd om het verhuurde materieel terug te nemen, al dan niet gedwongen, en op
kosten van de opdrachtgever.
Artikel 17 – Tenietgaan
1. Indien het verhuurde materieel gedurende de huur en/of de periode dat het in het bezit van de opdrachtgever is, teniet
gaat, zelfs door overmacht, is de opdrachtgever aan CLAES-VERWIMP de nieuwwaarde van het verhuurde materieel
verschuldigd. CLAES-VERWIMP zal in dat geval zo snel mogelijk de nieuwwaarde aan zijn opdrachtgever mededelen.
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2. Indien de opdrachtgever het verhuurde materieel 30 dagen of langer bij zich houdt, zonder CLAES-VERWIMP daarvan
te verwittigen, wordt het verhuurde materieel geacht te zijn teniet gegaan en is de opdrachtgever de nieuwwaarde ervan
verschuldigd aan CLAES-VERWIMP.
Artikel 18 – Schade
1. Het feit dat het gehuurde materieel om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk, buiten gebruik is, valt volledig en onder
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder. Geen enkel gebrek of feit kan aanleiding geven tot uitstel of
opschorting van betaling van de bedragen welke de huurder verschuldigd is in het kader van de huurovereenkomst, noch
tot compensatie, noch tot enigerlei verhaal tegen CLAES-VERWIMP, het weze o.a. in schadevergoeding in de meest
ruime zin van het woord m.i.v. financiële, commerciële of enige andere schade.
2. De opdrachtgever zal elke schade aan het verhuurde materieel vergoeden. Daarenboven is de opdrachtgever aan CLAESVERWIMP een vergoeding verschuldigd voor de periode dat het materieel niet beschikbaar is. Deze vergoeding houdt de
overeengekomen huurprijs is tot op het moment dat CLAES-VERWIMP terug over het materieel kan beschikken.
3. CLAES-VERWIMP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eender welke schade die veroorzaakt zou kunnen
worden door om het even welk gebrek van het gehuurde materieel.
Artikel 19 – Beëindiging
1. CLAES-VERWIMP kan op elk ogenblik, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de huurovereenkomst beëindigen
wanneer:
- de huurder het gehuurde materieel in strijd met de openbare orde en/of niet als een goed huisvader gebruikt,
- de huurder het faillissement aanvraagt, wordt of in staat van faillissement is verklaard, onder curatele wordt geplaatst,
om uitstel van betaling heeft verzocht, om toepassing van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) heeft verzocht,
tot WCO is toegelaten, een minnelijke schikking met zijn schuldeisers vraagt, zijn activiteiten stopzet;
- het gehuurde materieel al dan niet van overheidswege wordt ingevorderd en/of verbeurd verklaard en/of onder beslag
gelegd;
- beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken van de huurder;
- de huurder overgaat tot ontbinding, fusie, splitsing, vereffening, overdracht of een bestuursrechtelijke wijziging
ondergaat.
- de huurder zijn kredietwaardigheid vermindert en zijn continuïteit in het gedrang komt, derwijze dat CLAESVERWIMP kan vrezen dat de huurder niet meer in staat is of zal zijn zijn verbintenissen uit hoofde van de
huurovereenkomst na te komen.
2. In geval van voortijdige beëindiging in de gevallen zoals hierboven vermeld, is CLAES-VERWIMP gerechtigd het
gehuurde materieel onmiddellijk en zonder enige formaliteit terug te nemen en desgevallend te (doen) verkopen. Alle
kosten en/of schade in verband met de voortijdige beëindiging, zoals o.a. kosten van wegneming, verplaatsing en alle
kosten door CLAES-VERWIMP gemaakt of eender welke schade door de CLAES-VERWIMP geleden zijn ten laste van
de huurder en kan CLAES-VERWIMP op de huurder verhalen.
3. De huurder zal alle medewerking verlenen door het gehuurde materieel aan CLAES-VERWIMP op diens eerste verzoek
terug te leveren op de door deze laatste aangeduide plaats en uur, in een perfecte staat van onderhoud en werking,
voorzien van alle uitrustingen, bijbehoren en documenten, op straffe de schadelijke gevolgen van zijn nalatigheid zelf te
moeten dragen.
4. Met oog op terugname van het gehuurde materieel, machtigt de huurder aan CLAES-VERWIMP de toegang tot de
lokalen waar het gehuurde materieel zich zou kunnen bevinden.
5. In geval van voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder een forfaitaire schadevergoeding van 20%
op de huurprijs verschuldigd.
6. De huurder is niet tot ontbinding of beëindiging gerechtigd.
Artikel 20 – Vrijwaring
1. De huurder vrijwaart te allen tijde CLAES-VERWIMP onvoorwaardelijk en in de ruimste zin voor eender welke
aanspraken van derden, direct of indirect gerelateerd aan de huurovereenkomst.
2. De huurder vrijwaart te allen tijde CLAES-VERWIMP voor eender welke schade en/of kosten ontstaan gedurende de
huur en toegebracht aan derden en/of CLAES-VERWIMP en/of zichzelf.

5

SECTIE 4 – Koop-Verkoop

Artikel 20 – Afhaling
1. Elke verkoop van materieel gebeurt EXW Poederleesteenweg 90, 2460 Lichtaart, België, Incoterms® 2010, tenzij anders
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
2. CLAES-VERWIMP levert het verkochte materieel enkel cfr. artikel 21 wanneer partijen zulks uitdrukkelijk en
schriftelijk overeenkomen. CLAES-VERWIMP zal voor het transport met oog op levering eerst een offerte opmaken.
3. De koper zal het aangekochte materieel binnen de 5 dagen na melding van terbeschikkingstelling afhalen bij gebreke
waaraan bijkomende opslagkosten verschuldigd zijn.
Artikel 21 – Levering
1. De leveringstermijn is niet bindend en slechts indicatief. Zij geschiedt franco op de overeengekomen bestemming en voor
zover deze normaal bereikbaar is. Zo niet, zijn tijdverlies en bijkomende kosten ten laste van de koper.
2. Vertraging in de levering leidt nooit tot annulering van de overeenkomst. CLAES-VERWIMP is nooit aansprakelijk voor
directe of indirecte schade ingevolge vertragingen.
Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud
1. CLAES-VERWIMP blijft, zelfs bij faling, eigenaar van de door haar verkochte goederen tot betaling van de volledige
overeengekomen prijs en/of kosten. Dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk aanvaard door de koper.
2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud houdt de koper de goederen in goede staat en in bewaring alsook
verhindert hij elke inbreuk op het eigendomsrecht van CLAES-VERWIMP.
3. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de koper is overgaan, mag hij ze niet verpanden, verkopen of
feitelijk afleveren (al dan niet in het kader van zijn bedrijfsuitoefening) of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
Artikel 23 – Voorschot – Annulering
1. Wanneer de overeengekomen verkoopprijs boven 5.000 € ligt, heeft CLAES-VERWIMP recht op een min. voorschot van
10%, welke terugbetaald zal worden in geval van niet-levering.
2. In geval van annulering van de aankoop, zal de koper aan CLAES-VERWIMP een schadevergoeding verschuldigd zijn à
rato van 20% van de aankoopprijs, met een minimum van 500 €. Indien CLAES-VERWIMP een voorschot ontvangen
heeft, zal hij dit desbetreffend kunnen aanwenden.
Artikel 24 – Controle
1. De koper is verplicht om de bestelling in ontvangst te nemen en grondig te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit
van het geleverde overeenstemt met wat werd overeengekomen.
2. 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 de
gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de apparaten, en welke koper gedetailleerd en per
aangetekend schrijven voor het einde van hogergenoemde termijn aan CLAES-VERWIMP heeft gemeld.
3. CLAES-VERWIMP is niet verantwoordelijk voor eender welk probleem ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk
gebruik van het goed.
4. Tot 2 maanden na de levering worden de goederen gewaarborgd voor verborgen gebreken welke de koper, op straffe van
verval, binnen de 5 dagen na ontdekking of de redelijke mogelijkheid tot ontdekking, per aangetekend schrijven aan
CLAES-VERWIMP dient te melden.
5. De waarborg van CLAES-VERWIMP beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en arbeidsloon) of vervanging van
de gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard
dan ook.
6. De koper dient op eigen kosten en risico het apparaat naar de vestiging van CLAES-VERWIMP te brengen teneinde het
te laten repareren of vervangen.
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