
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  

BANDEN SOOI HB BVBA  

De onderhavige algemene voorwaarden beheersen de overeenkomst tussen partijen onder 

voorbehoud van uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden.  

Aanvaarding van de bestelling  

Iedere bestelling of afspraak is enkel rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege, bij 

gebreke waaraan wij ons niet verbonden hebben en élke klacht onontvankelijk is.  

De verkochte artikelen worden met de grootste zorgvuldigheid uit de beste grondstoffen 

vervaardigd. Gelet op de zware eisen, in veelal ongunstige weers- en werkomstandigheden, waaraan 

de verkochte artikelen onderworpen worden, geven wij geen waarborg fouten of gebreken die deze 

producten mochten vertonen, noch voor de daaruit ontstane schade door ongevallen van personen 

of zaken.  

Verzending – Transport  

Onze prijzen gelden af Grobbendonk, tenzij anders vermeld op de offerte en op de orderbevestiging.  

Transport van de goederen is steeds op risico van de klant, zelfs bij franco levering. De op de 

vrachtbrief of leveringsbon vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden.  

De terugzendingen aan ons adres dienen franco te geschieden, tenzij anders overeengekomen door 

de partijen.  

Leveringstermijnen  

Onze leveringstermijnen worden slechts vermeld ter informatie en zijn slechts indicatief zonder 

resultaatsverbintenis. Enige overschrijding geeft géén recht op schadevergoeding en/of intresten.  

Behoud van eigendom  

De goederen blijven onze eigendom tot het moment waarop de klant de verschuldigde bedragen 

volledig betaald heeft.  

Al onze leveringen en werken worden verricht in het kader van eenzelfde ondeelbare overeenkomst 

met de klant. De klant is verantwoordelijk voor alle schade en vervreemding van de goederen vanaf 

de levering tot de volledige betaling.  

In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de klant gehouden bij de eerste ingebrekestelling de nog 

in zijn bezit zijnde goederen terug te zenden alsook toegang tot de locatie van de onbetaalde 

goederen (gebouwen, parkings, voertuigen,..) te verlenen teneinde ons toe te laten de onbetaalde 

goederen op kosten van de klant te demonteren en te recupereren.  

Elke wanbetaling laat ons toe zonder voorafgaande ingebrekestelling retentierecht toe te passen op 

het ons toevertrouwde materiaal.  

Compensatie/netting  

Partijen zijn akkoord met het principe van netting (schuldvergelijking en compensatie) voorzien in 

art.14 en 14 van de Wet Financiële Zekerheiden onder hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX in het geval van 

een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop van schuldeisers”  



Betaling  

Onze factureren zijn behoudens andersluidende afspraak betaalbaar te Grobbendonk 30 dagen na 

factuurdatum.  

Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn is van rechtswege en zonder enige aanmaning 

op de gefactureerde som een interest verschuldigd van 10 % én een forfaitaire schadeloosstelling van 

10% onverminderd eventuele gerechtskosten.  

De belasting op de toegevoegde waarde of enig ander recht of taks valt steeds ten laste van de 

koper.  

Schadevergoeding – waarborg – vorderingsrechten  

Om geldig te zijn moeten alle klachten ons schriftelijk binnen de acht dagen na levering van de 

goederen overgemaakt worden.  

Daar wij geen klachten aanvaarden die niet werden vastgesteld uiterlijk bij de levering van de 

goederen, vragen wij de kopers de goederen na te zien bij levering en elke ontbrekende hoeveelheid, 

beschadiging of abnormale vertraging door de laatste vervoerder te doen vaststellen en aan deze 

laatste het gebruikelijk voorbehoud te maken.  

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor ongevallen of schade, voor vertraging of 

onderbreking van de dienst veroorzaakt door al dan niet verborgen fouten aan onze producten of 

door elke fabricagefout.  

De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.  

Wij behouden ons het recht voor, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, zodanige 

financiële of andere waarborg te vorderen als we nuttig oordelen.  

Goederen kunnen alleen ter garantiebeoordeling worden ingediend indien aantoonbaar is dat deze 

tijdens het gebruik voldaan hebben aan de gestelde eisen en indien de factuur waarop deze artikelen 

betrekking hebben, voldaan is. Bij vaststelling van een fabricagefout zal de verkoper enkel de defecte 

goederen vervangen, mits betaling door de koper van een tegenwaarde gelijk aan het gebruik dat hij 

van deze artikelen reeds heeft gehad en zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding.  

Alle gevallen van overmacht geven ons het recht, de aangegane verbintenissen, te verbreken of de 

uitvoering te schorsen en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper enige 

schadeloosstelling of tegemoetkoming kan vorderen.  

De klant verklaart onherroepelijk afstand te doen van zijn eigendomsrecht van de goederen die 

gedurende twee opeenvolgende jaren bij ons opgeslagen worden en waarvoor geen lig- of huurgeld 

gefactureerd werd.  

Afwijking inzake PVG enkel op aanvraag en risico van de klant. PVG ten laste van de klant.  

Geen garantie op gebruikte banden.  

Herstelling(en), reparatie, koud- en warmvulcanisatie van alle banden, velgen en alle andere 

producten gebeurt op eigen risico van de klant, er wordt ook geen garantie gegeven.  

Jurisdictie  

De Belgische wetgeving is steeds van toepassing.  



Enkel de Vrederechter van Herentals en de Rechtbank van Koophandel van Turnhout is territoriaal 

bevoegd om kennis te nemen van geschillen.  

Annulaties  

Elke annulatie van bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en zal ten allen tijde 

aanleiding geven tot een schadevergoeding van minstens 20% onverminderd de mogelijkheid voor 

ons om een hogere schade te bewijzen.  

Wielen – wieldeksels  

Bij het verlaten van de werkplaats wieldeksels nazien en na 30 km spanning van de bouten 

controleren. Bij verlies of beschadiging kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.  

Op gepolijste aluminium wielen en chroom velgen wordt geen garantie gegeven door de fabrikant.  

Proefritten – Haal- en brengservice  

Proefritten worden op risico en verantwoordelijkheid van de klant gemaakt, hetzelfde geldt voor het 

afhalen en terugbrengen van de voertuigen. 


