
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN für Belgien 
 

BETALINGEN: 

Onze betalingsvoorwaarden zijn: contant bij ontvangst van de goederen of op de vastgesteld vervaldag. Bij niet betaling op de 

vervaldag zullen de krachtens factuur verschuldigde bedragen, ipso facto, met 10% van het desbetreffend bedrag verhoogd 

worden en dit zonder dat dienaangaande een ingebrekestelling nodig is. Bedoelde sommen zullen tevens een interest dragen, 

berekend a rato van 8% per jaar, vanaf de vastgestelde vervaldag. Het overschrijden van de vervaldag van één factuur brengt 

met zich dat de vordering welke Cirkel houdt uit hoofde van andere facturatie, welke de vervaldag nog niet bereikte, onmiddellijk 

en integraal opeisbaar wordt. Bij het aanwezig zijn van twijfels omtrent de solvabiliteit van de medecontractant ondermeer op 

basis van gedeponeerde jaarrekeningen, protesten, dagvaarding R.S.Z., beslagberichten of problemen met registratienummer 

is Cirkel gerechtigd betaling te vorderen vooraleer tot levering overgegaan wordt. 

PRIJZEN: 

De prijzen vermeld in onze offertes en orderbevestigingen berusten op de quotatievoeten van de leveringen der toeleveranciers, 

de wisselkoers, de douanerechten en de vervoerprijs, in voege op datum van aanbieding. Alle wijzigingen in deze elementen 

alsmede eventuele prijsverhogingen van de grondstoffen verwerkt in onze producten inclusief energiekosten tussen enerzijds 

de dag van het ontstaan der verbintenis en anderzijds de dag van levering geven Cirkel het recht een evenredige prijsverhoging 

door te voeren. De B.T.W. is ten laste van de medecontractant. 

LEVERINGSTERMIJNEN: 

De leveringstermijnen van goederen worden steeds bij wijze van aanduiding gegeven en zijn niet bindend. Vertraging bij de 

leveringen kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling. Indien de medecontractant een door Cirkel bevestigde bestelling 

annuleert is hij een vergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van de waarde/prijs van de bestelling ten titel van 

schadeloosstelling. Indien de medecontractant de overeenkomst niet uitvoert na verzending van een ingebrekestelling door 

CIRKEL per aangetekende post over een termijn van 8 dagen, is CIRKEL gerechtigd de ontbinding van de totstandgekomen 

overeenkomst te vervolgen, waarbij de medecontractant een schadevergoeding verschuldigd is ad 25 % van de 

overeengekomen prijs, meer de kosten welke in relatie staan met de recuperatie van de reeds geleverde goederen en/of 

producten. 
LEVERINGSVOORWAARDEN: 

De prijzen zijn vastgesteld “af fabriek”. Het vervoer wordt aangerekend tegen de in voege zijnde prijs op de datum van levering. 

De goederen moeten door de koper op het ogenblik van de levering onmiddellijk worden nagezien. Ze worden als aanvaard 

beschouwd zelfs indien de koper geen gebruik maakt van zijn controlerecht. Indien CIRKEL het vervoer toevertrouwt aan een 

vervoeronderneming dan gebeurt de controle van de goederen voor het vertrek. Deze wordt uitgevoerd door de magazijnier in 

aanwezigheid van de chauffeur-transporteur of van een der ander afgevaardigde van de koper. De goederen worden dus 

beschouwd als aanvaard voor hun vertrek. 

CIRKEL is niet aansprakelijk voor de schade die zich tijdens het transport of het lossen tussen haar stapelhuizen en de plaats 

van bestemming voordoet, ongeacht of het vervoer door de koper of in opdracht van CIRKEL voor rekening van de koper wordt 

uitgevoerd. Het lossen op de werf gebeurt voor rekening van de koper op zijn risico. Te veel bestelde goederen worden niet 

teruggenomen. Afwijkingen inzake kleur en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot enige klacht, indien zij binnen de 

perken blijven van wat algemeen terzake aanvaard wordt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven. Wij raden 

de koper aan uitdrukkelijk de goederen, voor zij geplaatst worden, te controleren; in geen geval kan CIRKEL instaan voor de 

vervanging van reeds geplaatste goederen. Indien geplaatste goederen moeten vervangen worden ten gevolge van een of 

ander gebrek of afwijking, dan zal het aandeel van CIRKEL zich beperken tot het vervangen van de goederen, dit zonder enige 

tussenkomst harerzijds in de plaatsingskosten en andere schade. 

Geen enkele klacht kan aanvaard worden wanneer de goederen van 2de keuze zijn en zodanig verkocht werden cfr. vermelding 

op facturatie. 

Partijen bevestigen dat de korte termijn voor het instellen van een rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebreken 

conventioneel bepaald wordt op 3 maanden, waarbij de partij die zich op een verborgen gebrek beroept volledige bewijslast 

assumeert met betrekking tot het gebrek alsdusdanig en de datum van het zich voordoen van dit verborgen gebrek. 

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat wij integrale en volledige betaling hebben bekomen van 

de overeengekomen prijs. Zo de door ons geleverde goederen door de medecontractant worden doorverkocht aan een derde 

brengt het hier voren vermelde eigendomsvoorbehoud met zich dat de ingevolge deze doorverkoop ontstane vordering in het 

patrimonium van de medecontractant ons in eigendom toebehoort bij middel van het principe van de zakelijke subrogatie. De 

medecontractant verbindt er zich toe ons op eerste verzoek volledig te informeren omtrent de identiteit van de koper van de 

door ons geleverde goederen of producten. 

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID 

Belgisch recht is van toepassing op de met CIRKEL gesloten overeenkomst. Alle geschillen die tussen de partijen kunnen 

ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of er verband mee houden, ressorteren onder de uitsluitende bevoegdheid 

van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, hetzij, naargelang het geval, de Rechtbank van Eerste 

Aanleg aldaar, de Rechtbank van Koophandel of het Vredegerecht van het kanton Genk. 
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