
 

Algemene verkoopsvoorwaarden  

 
1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1.1. AANBIEDINGEN/BESTELLINGEN 
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De zaken behandeld door tussenpersonen, vertegenwoordigers, reizigers, agenten, enz. 
verbinden ons slechts door onze schriftelijke bevestiging zelfs indien voor vroegere zaken geen bevestiging werd verzonden. 
 1.2. TEGENSTRIJDIGE VOORWAARDEN 
Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bedongen, 
wordt de medecontractant geacht er kennis te hebben van genomen en alle clausules ervan te hebben goedgekeurd met 
verzaking aan eigen aan- en verkoopsvoorwaarden. Eventuele afwijkingen moeten schriftelijk vermeld en door ons uitdrukkelijk 
aangenomen worden. Een wijziging van één of meerdere van de hierna opgesomde voorwaarden brengt niet de minste 
wijziging aan de andere voorwaarden, die strikt van toepassing blijven. 

1.3. WANUITVOERING 
De overeenkomst die door om het even welke reden door de klant verbroken wordt voor de levering, geeft van rechtswege en 
zonder aanmaning recht op schadevergoeding. Deze wordt forfaitair begroot op 30% van het factuurbedrag overeenstemmend 
met de geannuleerde bestelling : dit zonder dat de verkoper gehouden is tot bewijs van de geleden schade. De verkoper 
behoudt nochtans het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen, mits hij hiervan het bewijs levert. Indien wij op het 
ogenblik van de eenzijdige verbreking reeds met het oog op de uitvoering van de overeenkomst goederen bestelden of 
prestaties van om het even welke aard verrichtten, zullen deze benevens voormelde schadeloosstelling aangerekend worden. 

2. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN 
2.1. VOORWERP VAN DE LEVERING 

Het voorwerp van de levering is beperkt tot de goederen die in de verkoopbevestiging omschreven werden. De aangerekende 
verpakkingen worden eigendom van de koper, de andere blijven eigendom van ons en dienen binnen de 30 dagen na de 
ontvangst van de goederen teruggestuurd te worden. De serie-productie van voorwerpen welke aan goedkeuring onderworpen 
zijn, kan enkel worden aangevangen na de schriftelijke ontvangst van de goedkeuring. De koper neemt de volle 
verantwoordelijkheid op zich voor de beschuldiging van namaak welke in verband met het vervaardigd product zou kunnen 
geuit worden. 

 2.2. MODALITEITEN VAN LEVERING 
De levering gebeurt "af fabriek". In geen geval waarborgen wij de vervoermiddelen, waarmee wij ons slechts gelasten ten titel 
van tegemoetkoming voor de koper en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege. Een vermelding "franco" op de 
bestelling van de medecontractant doet geenszins afbreuk aan de bepaling "af fabriek" hiervoor vermeld. De verzendingskosten 
worden integraal berekend volgens de actuele verzendingstarieven. 
  2.3. LEVERINGSDATUM 
De leveringsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door ons worden nageleefd. Vertragingen zijn geen 
aanleiding tot het verbreken van het contract, weigering van de goederen of tot schadevergoeding. 

 2.4. OVERMACHT EN BELEMMERINGEN 
Indien de leverancier van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook in gebreke blijft te leveren of niet tijdig noch 
goed levert, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk. Ieder geval van heirkracht in het algemeen, zoals o.a. staking, onlusten, 
mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in de 
aanvoer, vorst, brand, e.a. geeft ons recht de uitvoering van het contract of de bestelling te schorsen of zelfs deze geheel of 
ten dele te vernietigen, zonder verplichting tot schadevergoeding. Wij behouden ons eveneens het recht voor zo nodig de 
verkoop te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de koper: overlijden, ontzetting, collocatie, of andere 
bekwaamheidsbeperkingen, kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faling, publicatie van 
protest, ontbinding, of wijziging van vennootschap, enz... onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. 

2.5. OPSCHORTING VAN LEVERING  
Wij blijven ten alle tijde gerechtigd, alvorens af te leveren of met levering voort te gaan, bank- of hypothecaire zekerheid voor 
het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke werden 
overeengekomen. Zolang de koper aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, zijn wij niet tot levering of prestatie 
verplicht.  

3. ONTWIKKELINGSKOSTEN  
De ontwikkelingskosten voor gereedschappen, inbegrepen matrijzen, worden aan de koper doorgerekend, zelfs indien deze 
onze eigendom blijven, ook na gebruik. Bij het weghalen van de matrijs wordt 15% van de aankoopprijs van de matrijs aan de 
koper doorgerekend voor gedane ontwikkelingskosten.  

4. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN 
4.1. PRIJS  

De prijzen zijn berekend "af fabriek" indien niet uitdrukkelijk anders vermeld in de orderbevestiging. Taksen, belastingen en alle 
om het even welke lasten en kosten zijn niet in de prijs inbegrepen en dienen afzonderlijk door de koper vereffend. Voor orders 
met lagere factuurwaarde van € 123,95 (excl. BTW) zal voor vracht- en behandelingskosten € 12,39 in rekening worden 
gebracht.  

4.2. BETALINGSMODALITEITEN  
Behoudens andersluidend beding zijn de betalingsvoorwaarden als volgt: binnen de 30 dagen na factuurdatum. Alle leveringen 
zijn betaalbaar ter maatschappelijke zetel van onze firma. Het aanvaarden van wissels of andere betaaldocumenten zal niet als 
schuldvernieuwing kunnen aanzien worden. Al de facturen, alsook deze welke nog niet vervallen zijn, zijn onmiddellijk opeisbaar 
in geval van niet-betaling van de vorige. Vanaf voormelde vervaldag zal, bij wanbetaling en zonder dat voorafgaandelijk door 
ons in gebreke werd gesteld, dus van rechtswege, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet 
vermeerderd met 2%. Daarenboven in geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder 
ernstige reden wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van € 123,95 en een 
maximum van € 1.859,20 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  
  



 

5. WAARBORG  
Klachten die slaan op de eventuele niet-conformiteit van onze levering en/of op eventueel zichtbare gebreken, moeten ons 
aangetekend gemeld worden binnen 48 uren na de levering, deze slaande op eventuele onzichtbare gebreken, binnen de 6 
kalenderdagen na hun ontdekking. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn. Indien een klacht naar ons 
oordeel gerechtvaardigd is en behoudens in geval van kwaad opzet, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen betaling 
van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de slecht bevonden goederen, of kosteloos 
vervangen van deze goederen na terugzending in originele toestand, met uitsluiting van om het even welke andere 
schadevergoeding (bv. indirekte schade aan goederen of personen). Indien een retourzending plaatsvindt, waarmede wij ons 
niet akkoord hebben verklaard en wij toch tot de in ontvangstname overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle 
rechten en voor rekening van de koper en wordt de zending door ons ter beschikking van de koper en voor zijn rekening en 
risico opgeslagen. Klachten geven de koper geen recht op ontbinding van de koop noch op nalaten of uitstellen van de gehele 
of gedeeltelijke betaling. Onze waarborg strekt zich in elk geval nooit verder uit dan 6 maanden na levering met dien verstande 
dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen hebben ondergaan en dat zij op korrekte wijze 
werden opgeslagen en bewerkt. Onze verantwoordelijkheid draagt niet de schade, van welke aard ook, die voor de koper of 
derde kan voortspruiten uit o.m. onachtzaamheid, verkeerde behandeling, verkeerd gebruik of gebruik voor andere aanwending 
dan overeengekomen. Wij kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor slechte uitvoeringen wanneer de door de klant 
geleverde materialen van slechte hoedanigheid of ongeschikt zijn. Elke tussenkomst van derden inzake onze goederen ontslaat 
ons van onze verantwoordelijkheid. Wanneer aan goederen speciale eisen worden gesteld, heeft de koper het recht de 
goederen in ons bedrijf te komen keuren en desgevallend te weigeren, zonder dat verdere schadevergoeding kan geëist 
worden. Eenmaal deze goederen ons bedrijf verlaten, worden deze goederen beschouwd als conform de gestelde eisen. 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD  
Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde goederen of producten tot wanneer de medecontractant zijn verplichtingen 
tegenover ons volledig heeft nagekomen. Hij verbindt er zich toe medewerking te verlenen aan elke maatregel die wij verkiezen 
te nemen inzake bescherming van ons eigendomsrecht over de geleverde goederen of producten. Voordien mag er dus niet ten 
gunste van derden over beschikt worden, bv. ten titel van pand of waarborg. Wanneer een klant een éénmalige tussenkomst 
betaald heeft in vormkosten door ons gemaakt voor matrijzen die eigendom blijven van ANZIPLAST NV, geeft dit hem geen 
enkel eigendomsrecht of opeisingsrecht van deze vorm of gedeelte van deze vorm. Behoudens tegengestelde bepaling, zelfs 
indien wij het eigendomsrecht hebben, worden de risico's overgedragen op de koper of de extern vervoerder van de goederen 
op het ogenblik dat de goederen of producten onze fabriek verlaten.  

7. PRODUCTIEMIDDELEN – GRONDSTOFFEN  
Zonder tegenbericht van de klant is Anziplast gerechtigd de nodige productiemiddelen (zoals inserts, grondstoffen, additieven, 
kalibers of toebehoren nodig voor de productie van een specifiek artikel van de klant) aan te schaffen die zij nodig acht voor 
haar productie. Anziplast gaat daarbij uit van een jaarlijks terugkerend aantal te leveren artikels. De klant moet zelf instaan om 
zijn goederen (zoals matrijzen, inserts, verpakking) te verzekeren. Matrijzen eigendom van de klant kunnen enkel afgehaald 
worden door de klant na betaling van alle openstaande facturen en betaling en overname van alle voor de productie benodigde 
productiemiddelen en na betaling en overname van de eventuele voorraad eindproducten. Indien een artikel niet meer door de 
klant wordt afgenomen en er volgen 6 maand lang geen bestellingen dan worden alle voor de productie van dit artikel 
benodigde productiemiddelen en de voorraad aan eindproducten aan de klant gefactureerd.  

8. NON-COMPENSATIEVERKLARING DOOR MEDECONTRACTANT  
De medecontractant-debiteur verklaart afstand te doen van haar recht de huidige of toekomstige vorderingen, welke zij 
verkrijgt of verkrijgen zal op de leverancier ANZIPLAST, te verrekenen met de huidige en/of toekomstige vorderingen, die 
ANZIPLAST verkrijgt of zal verkrijgen op de medecontractant, zodat alle vorderingen, ontstaan uit hoofde van leveringen van 
goederen en/of diensten door leverancier ANZIPLAST verricht, uiterlijk op de vervaldag, steeds betaald zullen worden, en bij 
cessie aan de factor.  

9. BEVOEGDHEID  
Het Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten. Voor eventuele geschillen zullen uitsluitend de gerechten van 
het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk bevoegd zijn, in het bijzonder het Vredegerecht van Izegem en de Rechtbank van 
Koophandel te Kortrijk.  

10. REGISTRATIE BTW  
Het BTW-registratienummer van onze klanten dat vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in aanmerking genomen 
worden voor onze jaarlijkse BTW-aangifte. Indien wij 10 dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht ontvangen, 
zullen wij het vermelde nummer als juist beschouwen en als dusdanig in onze aangifte vermelden.  

11. SALES CONDITIONS  
Our sales conditions are available in English, French and Dutch on our site “www.anziplast.be”. Retention of title The title in the 
goods shall pass to the Buyer only when payment in full has been received by the Seller for all goods whatsoever supplied (and 
all services rendered) at any time by the Seller to the Buyer. The Buyer shall permit the servants or agents of the Seller to enter 
on to the Buyer’s premises and repossess the goods at any time prior thereto.* As long as payment has not been effected the 
Buyer cannot sell, pledge or offer goods as guarantee or collateral security * Should the goods (or any of them) be converted 
into a new product, whether or not such conversion involves the admixture of any other goods or thing whatsoever and in 
whatever proportions, the conversion shall be deemed to have been effected on behalf of the Seller and the Seller shall have 
the full legal and beneficial ownership if the new products, but without accepting any liability whatsoever in respect of such 
converted goods in relation to any third party, and the Buyer hereby indemnifies the Seller in relation thereto.* In the case of 
non-payment at the due date and upon demand the Buyer must return forthwith to the Seller all merchandise unpaid for. 


