
Verkoop- en leveringsvoorwaarden 
 

1. Het overmaken van een mondelinge of schriftelijke bestelling (o.b.v. de jaarcatalogus of 

specifieke offerte) impliceert het tot stand komen van een overeenkomst en betekent voor de 

Koper diens onvoorwaardelijk akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden van BUVETEX 

INTERNATIONAL NV (de Verkoper). 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van de Koper wordt hierbij 

expliciet van de hand gewezen. 

3. De opname van een artikel in de collectie verplicht de Verkoper geenszins om de verkoop ervan 

voort te zetten of te hernemen, zo dit artikel intussen opgegeven werd, hetzij met, hetzij zonder 

kennisgeving. 

4. Afbeeldingen, opgaven van kleuren, dessins, maten enz. die de Verkoper als stalen gebruikt zijn 

zo nauwkeurig als mogelijk, maar niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de 

Verkoper zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en 

kwaliteit, aan de Koper te leveren. 

5. De Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde de samenstelling, afwerking, kleur, enz. van 

haar artikels te wijzigen. Daarnaast kan steeds de prijs herzien worden en dit o.b.v. prijsverhoging 

van de grondstoffen, lonen, e.d. alsook op elke andere grond die bij het aangaan van de 

overeenkomst niet voorzienbaar was. 

6. In consignatie gegeven collecties blijven te allen tijde eigendom van de Verkoper en kunnen 

derhalve steeds worden teruggevraagd. 

7. Bij speciale bestellingen (geen voorraadartikels) dient 50% betaald te worden bij het plaatsen van 

het order en 50% bij levering van de goederen. 

8. De Verkoper streeft ernaar de vooropgestelde leveringstermijnen te eerbiedigen en neemt geen 

vertragingspenaliteit aan. Mocht zich een vertraging voordoen, kan dit geen aanleiding geven tot 

annulering van de betrokken bestelling(en) door de Koper. 

9. De leveringstermijn gaat in als de Verkoper alle noodzakelijke gegevens heeft en/of als alle 

vooruitbetalingen zijn verricht. 

10. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst. 

Onder ‘overmacht’ wordt verstaan alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Verkoper 

geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen inbegrepen. 

11. Colli’s tot 30 kg worden in de Benelux franco geleverd vanaf een aankoopbedrag van € 50. Colli’s 

tot 30 kg worden in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk franco geleverd vanaf een aankoopbedrag 

van € 100. 

12. De transport- en administratiekosten bij aankopen onder deze minima bedragen € 20 voor 

zendingen binnen de Benelux en € 40 voor zendingen naar Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. 

13. Colli’s naar andere landen, zwaardere colli’s (groter dan 30 kg), buiten formaat colli’s en 

palletgoed worden volgens de reële kost doorbelast. 

14. De goederen worden verzonden op risico van de Koper. De Verkoper heeft geen 

aansprakelijkheid inzake schade en/of verlies tijdens of i.v.m. het transport. 

15. Eventuele bijkomende kosten, zoals douaneformaliteiten en taksen, worden additioneel aan de 

klant aangerekend. 

16. Bij contante betaling kan een korting op de tariefprijs worden toegekend. 

17. Bij aankopen onder de forfaitaire minima (artikel 11) is een eventueel toegekende korting contant 

niet van toepassing. 

18. De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar op de (op de factuur) vermelde vervaldag. 

19. Protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren, en dit binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

20. Elke achterstand in betaling zal van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke 

ingebrekestelling noodzakelijk is, aanleiding geven tot een intrest van 1,5% per maand. Indien 

zich daarenboven de betalingsachterstand tot na de zestigste dag volgend op de vervaldag mocht 

uitstrekken, zal het bedrag van de opeisbare sommen van rechtswege vermeerderd worden met 

een schadeloosstelling van 10% en met een minimum van € 25 voor de administratieve kosten, 

dit ten titel van forfaitair schadeloosstelling. 



21. Bij niet-tijdige of niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om verdere leveringen en 

prestaties op te schorten, te wijzigen of stop te zetten. 

22. Zolang de geleverde goederen niet correct door de Koper werden betaald en alle vorderingen niet 

volledig door de Verkoper werden geïnd, blijven zij eigendom van de Verkoper en mogen zij 

derhalve niet worden bewerkt, doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. 

23. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of 

kennelijk onvermogen van de Koper. 

24. Onkosten - verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten - 

worden de koper afzonderlijk aangerekend. 

25. Worden door de Verkoper nooit retour genomen: speciale bestellingen, halve huiden leder, 

aankopen ouder dan 3 maanden en bewerkte goederen. 

26. De Koper wordt geacht de goederen na ontvangst onmiddellijk te controleren op kwaliteit, 

kwantiteit en juistheid. Elke klacht dient schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na 

ontvangst van de goederen, en vóór hun verwerking en/of voortverkoop. Zo niet zal de klacht door 

de Verkoper nietig en zonder gevolg worden verklaard. 

27. De Koper biedt de Verkoper de mogelijkheid de klacht ten gronde te onderzoeken. Indien de 

Verkoper kan staven dat de klacht ongegrond is, vallen alle kosten ten laste van de Koper. 

28. De Koper erkent volledig geïnformeerd te zijn betreffende de aard, de kwaliteit, de technische 

eigenschappen, de gebruiksmogelijkheden en de onderhoudsinstructies  van de bestelde 

goederen. Klachten wegens verkleuring of vroegtijdige slijtage worden derhalve niet aanvaard. 

29. De maximale aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich steeds tot de netto 

goederenwaarde van de betrokken bestelling. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade 

bestaande uit verlies aan omzet, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte 

schade; dit ten aanzien van de Koper of alle andere derde partijen. 

30. Op alle verbintenissen tussen de Verkoper en de Koper is uitsluitend Belgisch recht van 

toepassing. Ingeval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement 

Mechelen bevoegd. Alle inningskosten vallen ten laste van de Koper. 

 


