
VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

TECHNI QUARTZ N.V. 

 
Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID 

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeen-
komsten van koop en verkoop en levering van goederen en diensten die door 
verkoper in het verkeer worden gebracht en / of verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. 
  
1.2. Door het enkele feit van zijn opdracht, aanvaardt koper de toepasselijkheid van 
deze voorwaarden. 
 
1.3. Door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet 
aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 
Artikel 2: AANBIEDINGEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 
 
2.2. De geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief de verschuldigde BTW en voor 
leveringen met een netto-factuurbedrag exclusief BTW lager dan 250,00 EUR af 
fabriek te Temse.   
 
2.3. Door verkoper verstrekte adviezen en informatie zijn geheel vrijblijvend en 
slechts gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. 
 
2.4. Tenzij verkoper gebonden is aan een door hem uitgebrachte offerte, is hij 
gerechtigd opdrachten niet te accepteren. In dat geval is hij gehouden koper 
hiervan bericht te zenden binnen 5 dagen na de ontvangst van de opdracht. 
 
Artikel 3: LEVERING 

3.1. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij anders overeengekomen. 
 
3.2. Door de goederen eenmaal op het overeengekomen tijdstip aan koper aan te 
bieden heeft verkoper aan zijn leveringsplicht voldaan. 
 
3.3. Het aanbod van levering wordt met levering gelijkgesteld. Indien de goederen 
niet kunnen worden afgeleverd of koper de goederen weigert in ontvangst te 
nemen, komen de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijk te 
maken kosten voor rekening van koper. 
 
3.4. Vertraagde levering binnen redelijke grenzen of uit overmacht geeft geen recht 
op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
3.5. Indien koper en verkoper schriftelijk zijn overeengekomen dat de termijn van 
levering niet mag worden overschreden, is koper gerechtigd om, in geval van het 
verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering plaats heeft 
gevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, 
onverminderd het recht van koper op schadevergoeding behoudens in geval van 
overmacht aan de zijde van verkoper. 
 
Artikel 4: ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT / OVERMACHT 

4.1. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en 
is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten of 
te voorzien waren en buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn 
verplichtingen na te komen. 
 
4.2. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten of te voorzien zijn 
en buiten de invloedsfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan het niet 
voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen, oorlog of gevaar 
voor oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, sabotage, brand, overstroming, 
stakingen, import- en handelsverboden en uitsluitingen. 
 
Artikel 5: VOORUITBETALING / ZEKERHEIDSSTELLING 

5.1. Verkoper is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of met de 
opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de 
nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen. Deze bepaling 
geldt ook indien krediet is bedongen. Weigering van koper om de verlangde 
zekerheid te stellen geeft verkoper het recht de overeenkomst als ontbonden te 
beschouwen, onverminderd het recht van verkoper tot vergoeding van onkosten en 
winstderving door koper. 
 
Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT 

6.1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door 
verkoper geleverde en nog te leveren goederen. Verkoper blijft eigenaar van de 
goederen tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere 
leveringen volledig door koper zijn betaald. 
 
6.2. Indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding 
heeft om aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is 
verkoper gerechtigd de goederen terstond terug te vorderen. De met de terugname 
gemoeide kosten komen voor rekening van koper. Bij terugname zal worden 
gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen op het moment van 
terugname hebben. 
 
6.3. Koper is, zolang hij zijn vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om op 
de door verkoper geleverde goederen een pandrecht of een bezitloos pandrecht te 
vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen 
vestigen op eerste verlangen van verkoper te zullen verklaren dat hij niet tot het 
vestigen van een pandrecht bevoegd is. Koper verbindt zich geen akte te zullen 
ondertekenen waarbij pandrecht op goederen wordt gevestigd. 
 
 

 
Artikel 7: TRANSPORT 

7.1. Bestellingen boven 250,00 EUR netto goederenwaarde, exclusief BTW worden 
franco huis in België geleverd.  Voor bestellingen beneden 250,00 EUR en / of 
buiten België worden vrachtkosten in rekening gebracht. 
 
Artikel 8: KLACHTEN 

8.1. Geen enkele klacht is ontvankelijk indien koper tot verwerking of doorlevering 
is overgegaan terwijl koper het gebrek aan de goederen door eenvoudige controle 
had kunnen vaststellen. Op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van 
kleuren en eigenschappen is geen klacht toegelaten. 
 
8.2. Klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts worden 
gedaan binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde 
goederen heeft geconstateerd, echter in geen geval later dan zes maanden na de 
levering van de goederen. Bij een kortere houdbaarheid van de goederen moeten 
klachten binnen de houdbaarheidstermijn zijn ingediend. 
 
8.3. Koper kan de ondeugdelijkheid van geleverde producten – met uitsluiting van 
elk ander bewijsmiddel – slechts aantonen door het overleggen van een officieel 
rapport van een Verfinstituut. De aan de rapportage verbonden kosten komen voor 
rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 
 
8.4. Op koper berust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht betrekking 
heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd. 
 
8.5. De schadevergoedingsplicht van verkoper zal in geval van bewezen 
ondeugdelijkheid van geleverde goederen, volgens documentatie en verwerkings- 
en andere adviezen, nooit een bedrag te boven gaan gelijk aan 3,5 maal het 
factuurbedrag van de geleverde ondeugdelijke goederen. Verkoper is in geen geval 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde 
dan ook. 
 
8.6. Klachten omtrent manco’s, gewichten, aantallen of de berekende prijs kunnen 
slechts worden gedaan binnen 7 werkdagen na ontvangst der goederen of 
verzenddatum van de factuur. 
 
8.7. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper 
niet op. Klachten dienen binnen de in deze paragraaf gestelde termijnen door koper 
schriftelijk aan verkoper ter kennis worden gebracht. 
 
Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID 

9.1. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de kwaliteit van de door hem 
geleverde goederen.  
 
9.2. Op koper en / of verwerker rust de verplichting de door verkoper geleverde 
goederen zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De 
toepassing en de verwerking van de door verkoper geleverde goederen geschiedt 
buiten controlemogelijkheden en waarneming van verkoper en derhalve uitsluitend 
voor verantwoordelijkheid van koper en / of verwerker. 
 
Artikel 10: BETALING 

10.1.Koper is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verplicht de facturen 
binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te betalen. 
 
10.2. Koper is, indien hij niet tijdig het verschuldigde factuurbedrag betaalt, aan 
verkoper interest verschuldigd gelijk aan de huidige gerechtelijke interestvoet 
vermeerderd met 3%, op het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, 
waarmede de betalingstermijn is overschreden. Er wordt ook een forfaitaire 
vergoeding van 15% op het factuurbedrag gevorderd (min. 75,00 EUR). 
 
10.3. Indien verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een 
derde, is koper in elk geval buitengerechtelijke inningskosten verschuldigd, 
vermeerderd met de interest conform lid 3 van dit artikel (min. 75,00 EUR). 
 
10.4. Verkoper is verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven alvorens 
inningskosten te kunnen berekenen, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in 
acht zal worden genomen. Blijft koper desondanks in gebreke te betalen is 
verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte te vorderen, zonder dat 
enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet-tijdige betaling is 
de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar. 
 
10.5. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten 
te vorderen, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als 
buitengerechtelijke kosten en de eventuele kosten van faillissementsaanvrager. 
Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke 
invorderingskosten is vervallen. 
 
10.6. Klachten of betwistingen machtigen koper niet tot opschorting van betaling. 
 
10.7. Alleen betalingen op de door verkoper aangegeven wijze verricht, zijn geldig.      
  
Artikel 11:  RECHTSBEVOEGDHEID 

Iedere overeenkomst is aan de Belgische wetgeving onderworpen. Alle geschillen, 
waaronder begrepen kort geding en verlof tot beslaglegging, welke tussen partijen 
mochten ontstaan naar aanleiding van onze algemene verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden of nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden 
berecht door de Rechtbank van Dendermonde, voor zover zij tot de competentie 
van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een 
andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. 


