
 
Algemene verkoopsvoorwaarden 

 
 
 
Wordt hieronder vermeld als koper, diegene die bij de verkoper een bestelling of aankoop doet van goederen of diensten in 
eender welke sector of eender welke aard of hoedanigheid en hiervoor een in een faktuur bepaald bedrag is verschuldigd 
aan de verkoper. 
Wordt hieronder vermeld als verkoper, VPC SYSTEMS bvba, Roddam 12, 2880 Bornem in hoofde van Van pellicom Stefan, 
aansprakelijk zaakvoerder volgens B.S. 25/1/96 - 960125-477. 
 
 
1 Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding zijn de bestelbon en/of de faktuur het bewijs van aan-

vaarding en akkoord van de koper met onze algemene verkoopsvoorwaarden en ontkenning van zijn eigen aan- 
of verkoopsvoorwaarden. 

 
2 Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, 

ontslaat hem niet van hun toepassing. 
 
3 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Mechelen bevoegd. 
 
4 Bij verbreking van de verkoopsovereenkomst door de koper is door de koper van rechtswege aan de verkoper 

een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het offertebedrag voor zover het gaat over non-
stockproducten (die reeds bij verkoper werden afgeleverd of waarvan bestelling door de verkoper niet meer kan 
worden geannuleerd) en 5% voor zover het gaat over stockproducten. 

 
5 De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen en deelbetalingen ter waarde van het geleverde gedeelte te 

eisen indien bepaalde artikelen niet op voorraad zijn. 
 
6 Plaatsingskosten zijn nooit in de prijs van materialen inbegrepen. De koper zal door de verkoper op de hoogte 

worden gebracht over het geldende uurtarief voor hij zijn bestelling van producten of diensten plaatst. Bij 
ontstentenis van een door verkoper gehandtekende offerte of een door koper gehandtekende bestelling met 
prijsvermelding verklaart de koper zich akkoord met het aangerekende factuurbedrag. 

 
7 Verzending van goederen in onze opdracht gebeurt uitsluitend via koerierdienst en onder rembours. 

Verzendings- en remboursementskosten zijn niet in de prijs opgenomen tenzij ze specifiek in de offerte zijn 
vermeld. Transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de vervoerder, ongeacht de aard van het 
transport of de opdrachtgever. 

 
8 Al onze facturen zijn betaalbaar middels cheque of cash te adres en op naam van de firma en dit binnen 

8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum, verder vervaldag genoemd. 

 
9 Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege, zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 6% 

verschuldigd vanaf de datum der faktuur en is er daarenboven een onmiddellijke verhoging van 10% 
verschuldigd op het factuurbedrag met een minimum van € 100 als schadebeding en administratiekosten. 

 
10 Alle door ons geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, onze 

eigendom tot de volledige betaling ervan. Eventueel betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten 
en winstderving. De koper verleent de verkoper het recht om op elk ogenblik de niet betaalde goederen op te 
halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Voor zover als nodig voor de ophaling van de niet betaalde 
goederen machtigt de koper de verkoper toegang in de door de koper bezette plaatsen of lokalen waarin de 
verkoper redelijkerwijs opslag van de niet betaalde goederen kan vermoeden. 

 
11 Klachten betreffende levering van producten en/of uitgevoerde werken dienen gedaan per aangetekend 

schrijven binnen de acht dagen na levering van de goederen of uitvoering van het werk. Na deze termijn wordt 
geen enkele klacht meer aanvaard of als nietig en onbestaand beschouwd voor zover deze niet onder de 
wettelijke garantieperiode van 2 jaar valt. Op componenten met een netto verkoopwaarde van minder dan € 50 
zal de koper voor het verkrijgen van garantie alle behandelings-, verzendings-  en uurloonkosten verschuldigd 
zijn, ongeacht de verhouding tot de nettoprijs van de component. 

 
12 Goederen die zich niet in hun oorspronkelijke verpakking bevinden worden onder geen beding aanvaard of 

omgeruild, zelfs gedurende de garantieperiode. Alle meegeleverde verpakkingen zullen door de koper worden 
bijgehouden gedurende de volledige garantieperiode. 

 
13 Het aanvaarden van wissels ter betaling (van professionele klanten) kan geen aanleiding geven tot 

schuldvernieuwing. Per geïncasseerde wissel is door de koper € 45 incassokosten verschuldigd aan de 
verkoper. 

 
14 De koper wordt geacht alle nodige voorzieningen te treffen om zijn pand plus inboedel te beschermen tegen 

redelijk te verwachten risico bij uitvoering van werken, zoals daar zijn en niet beperkend : invloeden van wind, 
regen, vuile schoenen, stof, klein vallend puin dichtbij de werklocatie, het vallen van kleine voorwerpen en 
gereedschappen op onder andere vloeren of tabletten, etc. Tijd en materiaal dat VPC SYSTEMS moet 
aanwenden om deze bescherming aan te brengen, of poetswerk dat gevraagd wordt door gebrek eraan, zal in 
meerwerk worden aangerekend. 


