
ALGEMENE VOORWAARDEN 
A. Leveringen – Herstellingen – Werken - Onderhoud 

 

Afhaling, levering en klachten - De klant wordt geacht zijn 

voertuig binnen de 72 uur, te rekenen vanaf het ogenblik dat hem 

het einde der werken werd meegedeeld, af te halen. Na deze termijn 
zal hij, per dag vertraging, het bedrag moeten betalen dat normaal 

verschuldigd is voor het huren van een staanplaats, hetzij € 

7,50/dag, BTW exclusief, zonder dat het bedrijf enige 

verantwoordelijkheid betreffende de stalling op zich neemt. De 
levering van de herstelde of onderhouden voertuigen is 

ondergeschikt aan de integrale betaling van de factuur. 

De onderdelen waarvan de vervanging onontbeerlijk is wegens 

beschadiging of slijtage, zullen beschouwd worden als verlaten door 
de klant en zullen verwijderd worden zonder dat deze laatste het 

recht zal hebben ze bij de levering van het voertuig op te eisen. 

Klanten die de vervangen onderdelen bij aflevering van het voertuig 

wensen te ontvangen, kunnen deze wens kenbaar maken. Zij 
moeten dit echter doen bij ondertekening van een herstellingsorder, 

zoniet kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet 

honoreren van deze wens. 

Eventuele  thuisbezorging gebeurt op eigen risico van de klant. 

Om rechtsgeldig te zijn, moet elke klacht geschieden per 
aangetekend schrijven binnen de acht dagen, te tellen vanaf de 

factuurdatum. 

 

Betaling - Alle facturen zijn contant te betalen bij ophaling van het 
voertuig of tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 Elke factuur die op de vervaldatum niet betaald is, zal automatisch, 

van rechtswege en met voorafgaande  ingebrekestelling aanleiding 

geven tot een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar. Het bedrag der 
onbetaalde facturen zal ten titel van schadevergoeding forfaitair 

verhoogd worden met 10 % met een minimum van € 60.00. Elke 

betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste 

openstaande factuur. 

De verzekeringsmaatschappijen hebben geen enkel rechtsbinding 
met ons. Bij herstellingen ingevolge een ongeval dat door de 

verzekering wordt gedekt,  blijft de klant dan ook als enige 

verantwoordelijke voor de betaling van de uitgevoerde werken. 

 
Aansprakelijkheid - De hersteller wijst elke aansprakelijkheid af 

voor de hem toevertrouwde voertuigen alsook voor de voorwerpen 

die in het voertuig achtergelaten worden. 

Alle proefritten worden op de verantwoordelijkheid van de klanten 
uitgevoerd alsmede het afhalen en brengen van de voertuigen. 

 

Offertes - Wij zijn slechts gebonden door onze offertes als de klant 

ons het bestek en/of de werkopdracht ondertekend voor akkoord 
teruggezonden heeft binnen 30 dagen na bestekdatum. Onderhavige 

algemene voorwaarden sluiten de aan- en verkoopsvoorwaarden 

van de klant volledig uit. 

 

Prijs - Wanneer tijdens de uitvoering van de werken beschadigingen 
of bijzondere moeilijkheden aan het licht komen die redelijkerwijs 

niet konden of moesten worden vastgesteld bij de opstelling van het 

bestek en die aanleiding geven tot een prijsaanpassing ten belope 

van 20% van het bestek of van de in de werkopdracht bij 
benadering opgenomen prijs, betuigt de klant nu reeds zijn akkoord 

met een dergelijke overschrijding. 

 

Termijnen - De termijnen voor bestellingen of uitvoering der 
werken, die eventueel overeengekomen zijn in de werkopdracht, het 

bestek of de bestelbon, zijn slechts ter indicatieve titel gegeven. Het 

overschrijden van deze termijnen verbindt geenszins onze 

verantwoordelijkheid en kan geen aanleiding geven tot vergoeding 

voor immobilisatie of vertraging. Bij annuleren van een opdracht of 
bestelling wordt automatisch 50% van de totale kost aangerekend 

als schadevergoeding. De onderneming het recht om een 

voorafbetaling te eisen bestelling van goederen zoals 

onderdelen/extra opties/audiosystemen/... De firma behoudt 
eveneens alle rechten om werken of bestellingen in uitvoering, op te 

schorten wanneer de klant eerder gemaakte afspraken niet naleeft. 

 

Waarborg . 
Onze waarborg heeft enkel betrekking op de uitgevoerde werken en 

herstelde onderdelen of onderdelen geleverd door onze firma. 

Defecte onderdelen die onder waarborg worden vervangen, worden 

onze eigendom. 
Onze aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de herstelling of de 

gratis ruil in onze werkplaatsen van onderdelen of organen die door 

onze technische dienst als defect erkend worden, met uitzondering 

van gelijk welke andere schadevergoeding. 

Onze waarborg is niet van toepassing op gelijk welke incidenten die 
voortvloeien uit een ongepast of abnormaal gebruik (zoals 

overbelasting of overdreven snelheid), uit een gebrek aan zorg, 

slecht onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid vanwege 

degenen die zich van het materiaal bedienen. 
Onze waarborg is uitdrukkelijk uitgesloten wanneer de klant de 

onderdelen of organen buiten onze werkplaats heeft laten 

(de)monteren, tenzij wij hem daartoe uitdrukkelijk een schriftelijke 

toestemming gegeven hebben voor gelijk welke (de)montage. 
De toepassing van de waarborg heeft niet voor gevolg dat een 

nieuwe termijn gaat lopen. 

 

B. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR NIEUWE EN 

TWEEDEHANDSE  VOERTUIGEN 

 

Levering - Behoudens schriftelijke andersluidende bepaling, zullen 
de gekochte voertuigen geleverd worden in de inrichting van de 

verkoper en dit op de voor de levering overeengekomen datum of 

termijn. 

 

Verkoopovereenkomst - Wanneer een der partijen zijn 
verplichting in het kader van deze verkoopovereenkomst niet 

nakomt, dan zal de benadeelde partij een aangetekende 

ingebrekestelling sturen naar de in gebreke blijvende partij en deze 

vragen om zijn verplichting binnen de 14 dagen na te komen. 
Wanneer er binnen de gestelde termijn geen gevolg gegeven wordt 

aan de ingebrekestelling dan zal bij een nieuw aangetekend 

schrijven ofwel de uitvoering van de overeenkomst geëist worden 

ofwel het contract van rechtswege als ontbonden beschouwd kunnen 
worden. 

 

Ontbinding - Bij ontbinding van de koopovereenkomst zal de 

verkoper of in voorkomend geval de koper recht hebben op een 

schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs (excl. 

BTW) met een minimum van 250 euro behoudens bewezen meer - 

schade. Wanneer het betaalde voorschot minder bedraagt dan 10% 

van de overeengekomen verkoopprijs of minder bedraagt dan 250 

euro, zal de koper om dezelfde redenen ertoe gehouden zijn het 

verschil te betalen. 

Voor nieuwe voertuigen geldt dat een ondertekende bestelbon de 

koper verplicht de volledige aankoopsom te betalen. 

 

Betaling - De betaling van het saldo van de prijs gebeurt contant 

bij de levering. 
De niet-betaling van het saldo op de vervaldag, doet van rechtswege 

en met ingebrekestelling een interest ontstaan gelijk 12% per jaar. 

Bovendien zal voor elk bedrag dat na de ingebrekestelling onbetaald 

is gebleven, van rechtswege en als forfaitaire en onherroepelijke 
schadevergoeding een som verschuldigd zijn van 10% van het nog 

verschuldigd saldo met een minimum van 250 euro. 

 

Overdracht - De risico's worden op de koper overgedragen vanaf 

het ogenblik van de levering. 
Bovendien wordt in afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk 

Wetboek onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de 

eigendomsoverdracht slechts zal plaatshebben na integrale betaling 

van de overeengekomen prijs in hoofdsom en met eventuele 
interesten en kosten. 

De koper zal de verkoper verwittigen indien het verkochte voertuig, 

waarvan de eigendomsoverdracht nog niet plaatsvond, geplaatst 

wordt in een andere ruimte die door de koper wordt gehuurd. 
Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de 

verhuurder bekend maken, zodat de leverancier hem op zijn 

eigendomsvoorbehoud kan wijzen. 

 

Waarborg - Voor de verkochte voertuigen, waarvan de koper 
vooraleer er bezit van te nemen alle gelegenheid heeft gekregen om 

ze te onderzoeken en te testen, wordt zonder afbreuk aan het 

gemeen recht, alleen die waarborg verleend welke wettelijk werd 

vastgelegd. De garantietermijn bedraagt voor tweedehandse 
voertuigen 12 maanden, voor nieuwe voertuigen gelden de 

wettelijke termijnen van 24 maanden. 

De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de 

levering redelijkerwijze het bestaan kon kennen, worden beschouwd 
als zijnde aanvaard door de koper door het enkele feit van de 

levering. 

In geen geval zal er toepassing kunnen gemaakt worden van een 

waarborg wanneer het zou gaan om gevallen van normale slijtage of 
van ongevallen of beschadigingen veroorzaakt door een gebrek aan 

onderhoud, door een abnormaal gebruik of wanneer het voertuig 

hersteld werd buiten de werkplaats van de verkoper zonder 

uitdrukkelijk akkoord van deze laatste. Wij verwijzen naar de 

wettelijke garantie bij wet van 1/9/2004 – B.S 21/9/2004 voor 
consumenten. Niet-consumenten kunnen zich beroepen op de wet 

op de verborgen gebreken. 

 

Overname - Indien de verkoop ondermeer gebeurt mits overname 
van het oude voertuig van de koper, dan is deze overname 

afhankelijk van de levering en integrale betaling van het voertuig 

dat het voorwerp uitmaakt van deze verkoop. 

Indien het over te nemen voertuig op het ogenblik van de levering 
van het door de koper bestelde voertuig, niet vrij is van ongevallen 

of een eventuele financiering, -het tegendeel door de verkoper van 

het over te nemen voertuig te bewijzen-, wordt de verkoper van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling ontslagen van overname 

van dat oude voertuig. 
---------------------------------------------------------------------------- 

Betwisting - Alle betwistingen betreffende de uitvoering van 

onderhavige overeenkomst, vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van 
de verkoper. 

 


