
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PRO-FIX BM 
 
Artikel 1: 
De volledige tekst van onze algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes en 
gesloten overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, 
verklaart de koper deze gelezen te hebben en erkent hij alle clausules 
ervan te hebben aanvaard. 
 
Artikel 2: 
Elke afwijking of wijziging van deze clausules zal ongeldig zijn indien 
deze niet schriftelijk aangevraagd werd en door de partijen aanvaard 
werd. 
 
Artikel 3: 
De goederen worden geacht goedgekeurd te zijn in onze vestigingen 
voor verzending. Ze reizen op risico van de koper. 
 
Artikel 4: 
Levertijden die in een offerte zouden worden vermeld, zijn enkel 
bindend voor ons bedrijf indien er uitdrukkelijk vermeld werd dat 
deze termijnen van toepassing waren. 
 
In alle andere gevallen zullen er geen boetes of schadevergoedingen 
geëist kunnen worden bij te late leveringen. 
 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, zelfs in geval van 
afwijkingen op de vorige alinea, voor alle gevallen van overmacht, 
inclusief bij staking, ons bedrijf vrijgesteld is van aansprakelijkheid 
bij te late leveringen. 
 
Artikel 5: 
Voorstellen, catalogussen, brochures, prijslijsten en andere aan 
klanten verstrekte informatie zijn geen offertes en worden 
aangeboden zonder enige verplichting van onze kant. In het geval 
van een door ons bedrijf opgemaakte offerte, is deze geldig voor een 
periode van 2 weken. 
 
Artikel 6: 
Betalingen worden contant en zonder korting uitgevoerd, 
behoudens schriftelijk tegenbericht. 
 
Artikel 7: 
De laattijdige betaling van een factuur die verlopen is, veroorzaakt 
automatisch en zonder ingebrekestelling de aanrekening van 
interesten met een jaarlijkse rentevoet van 12% vanaf de 
vervaldatum die op de factuur vermeld staat. 
 
Artikel 8: 
Bovendien zal in geval van niet-betaling van een factuur op de 
vervaldatum het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling 
met 15% van het openstaande saldo vermeerderd worden met een 
minimum van 100,00 € als boetebeding. 
 
Artikel 9: 
De koper verbindt zich ertoe de bestelde goederen in ontvangst te 
nemen binnen een termijn van 1 maand vanaf het einde van de 
voorziene leveringsperiode. 
 
Artikel 10: 
De zichtbare gebreken of defecten aan de goederen moeten binnen 
een termijn van zeven dagen gemeld worden door middel van een 
aangetekende brief waarin de aard en motivatie van het protest 
nauwkeurig vermeld worden. De mondelinge opmerkingen zullen 
niet in aanmerking genomen worden. 
 
Artikel 11: 
De BV PRO-FIX BUILDING MATERIALS is vrijgesteld van alle 
mogelijke beschadigingen aan de goederen ten gevolge van of door 
oorzaak van het transport van deze goederen door een derde partij.  
 
De koper die zich tot de BV PRO-FIX BUILDING MATERIALS 
wendt voor een levering buiten onze filialen dient de risico’s 
verbonden aan het transport te aanvaarden aangezien deze 
verzekerd worden door een derde bedrijf, zelfs indien dit bedrijf 
door ons aangesteld werd om het transport uit te voeren op vraag 
van de koper.  

 
 
Artikel 12: 
Geen enkele claim zal meer dan acht dagen na factuurdatum 
aanvaard worden, ongeacht of de factuur al dan niet verlopen is. 
 
Artikel 13: 
De BV PRO-FIX BUILDING MATERIALS blijft eigenaar van de 
goederen die aan de koper ter beschikking werden gesteld tot de 
volledige betaling, inclusief interesten en boetebeding indien van 
toepassing. 
 
Artikel 14: 
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een bestelling 
door de koper, behoudt de BV PRO-FIX BUILDING 
MATERIALS het recht om, bij wijze van vergoeding, een bedrag 
gelijk aan 30% van de prijs van de eerste bestelling te claimen, in 
aanvulling op wat uitgevoerd werd. 
 
Artikel 15: 
Indien de verkoop door meerdere kopers werd afgesloten, zullen zij 
hoofdelijk en gezamenlijk optreden jegens de BV PRO-FIX 
BUILDING MATERIALS. 
 
Artikel 16: 
Als blijkt dat het krediet van de koper verslechtert, behoudt de BV 
PRO-FIX BUILDING MATERIALS zich het recht voor om 
nieuwe leveringen te weigeren en de betaling te eisen van de reeds 
geleverde goederen en / of reeds uitgevoerde diensten. 
 
Artikel 17: 
Het feit dat de BV PRO-FIX BUILDING MATERIALS zich niet 
beroept op de niet-inachtneming door de koper van één of meerdere 
van zijn / haar verplichtingen, mag niet worden beschouwd alsof de 
BV afstand neemt om haar rechten mogelijk in de toekomst te laten 
gelden. 
 
Artikel 18: 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel 
en alleen de Belgische wetgeving en huidige algemene voorwaarden 
van toepassing op alle contracten, zelfs indien een deel of alle 
diensten buiten het grondgebied zouden moeten worden uitgevoerd. 
 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Luik bevoegd. 
Voor geschillen die vallen onder de jurisdictie van het Vredegerecht, 
zal de vrederechter van het tweede kanton van Luik de enige 
bevoegde zijn. 
 




