ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
1.1. Huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna ook “AVV” genoemd) van BELTASTE zijn steeds
van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen BELTASTE en haar klanten alsook op alle
daaruit voortvloeiende leveringen. De eventuele algemene (aankoop)voorwaarden van de klant zijn
niet van toepassing.
1.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan er niet worden afgeweken van de AVV van
BELTASTE.
1.3. Elke bestelling die door een klant bij BELTASTE wordt geplaatst, impliceert automatisch de
aanvaarding van de AVV van BELTASTE.
ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van BELTASTE zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Toezending van aanbiedingen, brochures, prijslijsten, enz. verplichten BELTASTE niet tot het
aangaan van een overeenkomst.
2.2. Alle offertes van BELTASTE worden schriftelijk meegedeeld en gelden voor een periode van 14
dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3. Elke offerte is steeds beperkt tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen.
ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST
3.1. Een verkoopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door
de klant.
3.2. Een wijziging van de Verkoopovereenkomst is slechts geldig indien BELTASTE zich schriftelijk met
deze wijziging akkoord heeft verklaard.
ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN PRIJSAANPASSINGEN
4.1. Prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW en/of andere belastingen, welke
ten laste zijn van de klant.
4.2. In geval van wijziging van de verkoopovereenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de klant, is
BELTASTE gerechtigd alle door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de klant in rekening te
brengen.
ARTIKEL 5 – LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJNEN
5.1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn de door BELTASTE opgegeven
leveringstermijnen steeds indicatief en niet-bindend. Overschrijding van de opgegeven of
overeengekomen leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde
van BELTASTE.
5.2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst geschiedt de levering aan de klant op het
adres dat bij de bestelling wordt vermeld.
5.3. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de klant.
ARTIKEL 6 - KLACHTEN
6.1. De klant is verplicht iedere levering onmiddellijk zorgvuldig en volledig te controleren bij
ontvangst. Alle gebreken of eventuele beschadigingen van de geleverde goederen of de verpakking
ervan, moeten op de leveringsbon, de factuur of het vervoersdocument vermeld worden. Indien
dergelijke klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of zichtbare niet-conformiteiten niet op
voormelde documenten worden vermeld, kunnen deze niet in aanmerking genomen worden.
6.2. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de klant te worden gemeld aan
BELTASTE binnen de 8 dagen na kennisname van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering van de
klant in toepassing van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is. Een vordering moet,
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op straffe van verval, worden ingesteld binnen 3 maanden na de levering. De bewijslast omtrent een
verborgen gebrek komt volledig aan de klant toe.
6.3. Klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen de 8 dagen na de
ontvangst van de factuur op gemotiveerde wijze per aangetekend schrijven aan BELTASTE worden
gericht. Tenzij in gevallen waarin de datum van ontvangst van de factuur duidelijk blijkt, wordt de
factuur geacht ontvangen te zijn ten laatste drie kalenderdagen na factuurdatum.
ARTIKEL 7 - BETALING
7.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, dienen de goederen contant betaald te worden bij
levering. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden op de vervaldag van de factuur, zal het
verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten doen lopen gelijk
aan 12 % per jaar tot op de datum van de algehele betaling en zal het verschuldigde bedrag tevens
verhoogd worden met een schadebeding van 15 %, met een minimum van 75,00 EUR, onverminderd
de eventuele bijkomende gerechtskosten en deurwaarderskosten.
7.2. Bij niet-betaling van één factuur op haar vervaldag, behoudt BELTASTE zich het recht voor om de
levering van goederen die reeds werden besteld door de klant tijdelijk op te schorten tot aan de
betaling van alle vervallen facturen. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldatum brengt
bovendien automatisch de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien op deze facturen
een andere vervaldag zou vermeld zijn.
ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, vindt de eigendomsoverdracht van de
verkochte goederen slechts plaats na volledige betaling van de prijs (in hoofdsom, interesten en
kosten).
ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN BELTASTE
9.1. BELTASTE kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade geleden door
de klant in oorzakelijk verband met een bewezen zware tekortkoming in hoofde van BELTASTE. Elke
aansprakelijkheid van BELTASTE uit hoofde van onrechtstreekse schade (zoals bijvoorbeeld - maar niet
beperkt tot - inkomstenverlies, verlies van gegevens of cliënteel, vorderingen van derden,
imagoschade, enz.) valt in ieder geval buiten de verantwoordelijkheid van BELTASTE.
9.2. In geval van aansprakelijkheid van BELTASTE uit hoofde van foutieve uitvoering van de
verkoopovereenkomst, zal de klant uitsluitend recht hebben op het herstel in natura van de
tekortkoming van BELTASTE. Enkel in geval een herstel in natura niet mogelijk zou zijn, zal de klant
recht hebben op vergoeding van de door hem in oorzakelijk verband met de tekortkoming geleden
rechtstreekse schade.
9.3. In zulk geval is de aansprakelijkheid van BELTASTE alleszins beperkt tot bet bedrag dat gedekt is in
het kader van door BELTASTE afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Indien door BELTASTE geen
verzekeringsdekking kan worden ingeroepen, om welke reden ook, is elke aansprakelijkheidsvordering
tegen BELTASTE in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de geleverde
goederen en, indien nog geen betaling zou hebben plaatsgevonden, tot hoogstens één keer de prijs
waartegen de Verkoopovereenkomst werd afgesloten.
ARTIKEL 10 - OVERMACHT
10.1. Indien een gebeurtenis buiten de wil en de controle van BELTASTE de uitvoering van de
verkoopovereenkomst onmogelijk maakt, verhindert, herleidt, vertraagt of disproportioneel
bemoeilijkt, zal BELTASTE ontheven zijn van iedere aansprakelijkheid en wordt BELTASTE in de
mogelijkheid gesteld om de verbintenis op te schorten, in te korten of te beëindigen zonder dat
BELTASTE tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.
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ARTIKEL 11 – VERBREKING EN ONTBINDING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST
11.1. Ingeval de klant de verkoopovereenkomst verbreekt, om welke reden dan ook, is hij ertoe
gehouden alle reeds door BELTASTE uitgevoerde prestaties/leveringen en de reeds gemaakte kosten
te vergoeden. Bovendien is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd
gelijk aan 30 % van de prijs van de nog niet uitgevoerde (en dus geannuleerde) prestaties/leveringen,
eventueel te vermeerderen met de kosten van lading, vervoer en alle andere kosten die inherent
verbonden zijn met de uitvoering van de bestelling/verkoopovereenkomst.
11.2. In geval van een aanvraag tot (buiten)gerechtelijke reorganisatie, faillissement of vereffening van
de onderneming van de klant, is de verkoopovereenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is
uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke
tussenkomst ontbonden door de kennisgeving van ontbinding per aangetekend schrijven.
11.3. Indien de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de verkoopovereenkomst niet nakomt binnen
de 8 dagen na hiertoe door BELTASTE schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, is BELTASTE gerechtigd de
verkoopovereenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen van de klant van alle door
BELTASTE geleden schade.
11.4. In al deze gevallen wordt iedere vordering, welke BELTASTE op de klant heeft, onmiddellijk
opeisbaar.
ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
12.1. BELTASTE is en blijft eigenaar van alle industriële en intellectuele eigendomsrechten (zoals maar
niet beperkt tot octrooien, auteursrechten, merkrechten, tekeningen en modellen, recepten, enz.) met
betrekking tot de door haar geleverde goederen. De klant kan ten aanzien van de door BELTASTE
geleverde goederen geen enkel recht laten gelden, behoudens datgene wat uitdrukkelijk schriftelijk
werd toegestaan. Tenzij andersluidende overeenkomst, is het de klant onder meer niet toegestaan om
door BELTASTE geleverde goederen te reproduceren, ongeacht de wijze waarop of de vorm waarin.
De klant is in geen geval gerechtigd om de op de goederen van BELTASTE aangebrachte merken te
wijzigen of te verwijderen of deze na te bootsen.
12.2. In geval van inbreuk op de industriële en/of intellectuele rechten van BELTASTE zal de klant een
forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn van 2.500 EUR per dag dat de inbreuk
wordt gepleegd en zulks per geleverd goed dat voorwerp is van de inbreuk, onverminderd het recht
voor BELTASTE om vergoeding te vorderen van de werkelijk geleden schade indien deze hoger zou zijn.
ARTIKEL 13 - PRIVACY
13.1. BELTASTE hecht veel belang aan de eerbiediging van de privacy van haar klanten, in
overeenstemming met de geldende regelgeving (inclusief de GDPR). De privacy policy van BELTASTE is
terug te vinden op volgende website: www.beltaste.be.
ARTIKEL 14 - DEELBAARHEID
14.1. De mogelijke gedeeltelijke of volledige nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen
van deze AVV brengt in geen geval de geldigheid van de verkoopovereenkomst of de andere
bepalingen van deze AVV in het gedrang. In voorkomend geval zullen de Partijen de nietige of
ongeldige clausule vervangen door een geldige clausule met identieke economische gevolgen die zo
dicht mogelijk aanleunt bij de initiële bedoeling van Partijen.
ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
15.1. Huidige AVV worden, net als de verkoopovereenkomst tussen BELTASTE en de klant waar zij
integraal deel van uitmaken, integraal beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de
toepassing van het Weens Koopverdrag.
15.2. Alle betwistingen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en/of
beëindiging van de verkoopovereenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van Hasselt.

