
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

DE COMPAGNIE 

 

 

Art. 1  

De leveringsdata of -termijnen zijn te aanzien als richtdata. De verkoper doet alle redelijke 

inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De 

klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen 

aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige 

schadevergoeding.  

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier 

onverwijld van in kennis gesteld.  

 

Art. 2 

De goederen worden geleverd op risico van de verkoper; dit risico gaat over op de koper vanaf 

de levering op de overeengekomen plaats van levering. 

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering in België op kosten van de verkoper 

wanneer de geleverde goederen een waarde van meer dan 1.000 euro hebben; in de andere 

gevallen zijn de kosten ten laste van de koper.  

 

Art. 3 

De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na de levering te onderzoeken om na te gaan 

of zij beantwoorden aan de overeenkomst. 

Indien dat niet het geval zou zijn dienen klachten per aangetekende brief op het adres 

Puursesteenweg 313 te 2880 Bornem of per e-mail op het adres service@decompagnie.be bij de 

verkoper toe te komen uiterlijk de 5de werkdag na de leveringsdatum en alleszins voor de 

ingebruikname van het geleverde. Klachten dienen steeds gemotiveerd te zijn en met bewijzen 

ondersteund te worden. Laattijdige of niet gemotiveerde en met bewijzen ondersteunde klachten 

worden niet aanvaard. 

Indien de klacht geldig is en aanvaard wordt door de verkoper, behoudt de verkoper zich het 

keuzerecht voor om ofwel de goederen die niet aan de overeenkomst beantwoorden te 

vervangen, desgevallend te herstellen ofwel de factuur te crediteren en de op de beschadigde 

goederen eventueel betaalde sommen terug te betalen.  

Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname van de goederen door de klant, wordt de klant 

van rechtswege een stallingskost verschuldigd van 2,50 euro per aangebroken week en per 

vierkante meter, te beginnen vanaf de tweede maand. 



Art. 4 

De verkoper verleent de fabrieksgarantie op de geleverde goederen. 

Deze garantie vervalt indien de koper enige wijziging aan de geleverde goederen heeft 

aangebracht of laten aanbrengen. 

 

Art. 5 

De facturen van de verkoper zijn contant en zonder korting betaalbaar, tenzij anders bedongen 

en vermeld, en de betalingen zijn draagbaar op het adres van de zetel van de verkoper. 

Bij gebreke aan tijdige betaling wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist 

is een verwijlsintrest van 12 % per jaar  en een schadevergoeding van 10 % op de 

factuurhoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50 euro. 

Deze conventionele schadevergoeding dekt o.m. de kosten ten gevolge van het niet naleven van 

de verbintenissen door de koper, de kosten eigen aan de administratie en de boekhouding van 

openstaande rekeningen, de immobilisatie van liquide kapitalen en de kosten verbonden aan de 

wijziging van geprogrammeerde kredieten, en laat het recht van de verkoper om desgevallend een 

hogere schade te bewijzen en de betaling ervan te vorderen, onverlet. 

Eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren, gemotiveerd te zijn en dient per 

aangetekende brief op het adres Puursesteenweg 313 te 2880 Bornem of per e-mail op het adres 

service@decompagnie.be bij de verkoper toe te komen uiterlijk de 5de werkdag na de 

factuurdatum. Laattijdige of niet gemotiveerde klachten worden niet aanvaard. 

Het formuleren van een klacht of de weigering een levering te aanvaarden stelt de koper niet vrij 

van de betaling van de factuur met betrekking tot de goederen die het voorwerp van de klacht of 

de weigering zijn. 

Indien de koper in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen te voldoen behoudt de verkoper 

zich het recht voor de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en eventueel de 

contractuele band te verbreken ten nadele van de koper, en worden alle andere nog niet betaalde 

facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

 

Art. 6 

Het eigendomsrecht op de geleverde goederen blijft voorbehouden voor de verkoper tot na 

volledige betaling van de gefactureerde prijs ervan. 

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan 

derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn 

verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de 

goederen terugbezorgd te worden.  

De verkoper behoudt ten aanzien van derden het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door 

de verkoper verkochte goederen. 

 



Art. 7 

In geval van eenzijdige annulatie van een bestelling door de koper of een verbreking van de 

overeenkomst ten laste van de koper, is de koper van rechtswege een schadevergoeding 

verschuldigd van de helft van de waarde van de goederen die het voorwerp van de bestelling zijn, 

zonder dat de verkoper tot levering gehouden is. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien de 

werkelijke schade hoger ligt. 

Omgekeerd geldt hetzelfde in geval van eenzijdige annulatie van een bestelling door de verkoper 

of een verbreking van de overeenkomst ten laste van de verkoper. 

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige schadevergoeding worden beëindigd 

ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan bijvoorbeeld ten gevolge van overmacht, staking, 

lock-out, oorlog, terrorisme, enz. De door de andere partij op het ogenblik van het inroepen van 

de onmogelijkheid tot uitvoering reeds gemaakte kosten blijven echter wel verschuldigd. 

 

Art. 8  

In geval van faillissement of kennelijk onvermogen in hoofde van de koper behoudt de verkoper 

zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 

als ontbonden te beschouwen en de eventueel reeds geleverde goederen terug te nemen. 

De eventueel door de koper reeds betaalde bedragen blijven verworven ten voordele van de 

verkoper ter delging van zijn verlies en schade. 

 

Art. 9 

De verkoper is slechts aansprakelijk voor zijn kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove 

nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, 

economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk op 

een contractuele verbintenis. De aansprakelijkheid van de verkoper zal alleszins beperkt blijven tot 

de waarde van de verkochte goederen. 

 

Art. 10 

De eventuele nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen 

van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de 

overige bepalingen onverlet.  

 

Art. 11 

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch 

in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van de andere partij.  



De niet-uitoefening door de verkoper of door de klant van hun rechten, op eender welk ogenblik, 

impliceert geenszins de verzaking aan die rechten. 

 

Art. 12 

Geschillen met betrekking tot de contractuele verbintenissen van koper en verkoper worden 

beslecht door de rechtbanken bevoegd voor het adres van de zetel van de verkoper. 

 

 

 

 

 


