
VERKOOPSVOORWAARDEN
Alle verkopen worden exclusief beheerst door de volgende algemene 
verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de 
koper – die dit erkent en aanvaardt - tenzij ze vóór de uitvoering van de 
bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden.
Alle verbintenissen, van om het even welke aard, aangegaan door een 
vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn 
slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die 
het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1. BESTELLINGEN
Alle offerten zijn vrijblijvend: enkel de door de verkoper uitdrukkelijk 
en schriftelijk aanvaarde bestellingen zullen de verkoper binden.

2. LEVERINGEN
2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op 
de voorzijde van de factuur. De gefactureerde hoeveelheid zal 
vastgesteld worden op basis van het aantal m3 beton vermeld op onze 
leveringsbons met uitsluiting van elke andere wijze van vaststelling. 

Het door ons geleverde beton en zijn kwaliteit beantwoorden aan de 
specificaties van de norm NBN EN 206-1 (uitgave 2001) met de 
aanvulling NBN B 15-001 (uitgave 2004) voor België en de norm NEN 
EN 206-1 (uitgave 2001) met de aanvulling NEN 8005 (uitgave 2004) 
voor Nederland.

Wanneer de koper een afwijkende samenstelling of kwaliteit wenst, is 
hij verplicht om de volledige beschrijving bij de prijsaanvraag door te 
geven. 

Indien bij de prijsaanvraag of de bestelling onvolledige of verkeerde 
inlichtingen of beschrijvingen van kwaliteitseisen worden gegeven, 
kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan, 
tenzij deze tegenstrijdigheden of fouten kunnen vastgesteld worden aan 
de hand van de doorgegeven inlichtingen zelf. 

Indien geen overeenstemming bestaat tussen documenten (offerte, 
bestelbon, leveringsbon) zullen enkel de vermeldingen op de 
leveringsbon gelden om de karakteristieken van het geleverde beton te 
bepalen. Deze moeten door de koper bij aankomst op de werf 
geverifieerd worden. 

Het toevoegen van water en/of producten op verzoek van de koper op 
zijn afgevaardigde, wordt vermeld op de leveringsbon en door de koper 
of zijn afgevaardigde mede ondertekend.

Voor deze toevoegingen zal een supplement voor de 
behandelingskosten aangerekend worden aan de koper. Dit supplement 
wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst of in 
de prijsofferte.

De koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat deze toevoegingen de 
verkoper automatisch vrijstelt van alle kwaliteitsgaranties. Algemeen 
gesteld zal de verkoper geen enkele eigenschap van het beton 
garanderen die aan onze controle ontsnapt zoals bvb. Kleur, 
bindingstijd, waterdichtheid, scheurvorming, afwerking, …

2.2. Behoudens andersluidende bepalingen, uitdrukkelijk 
overeengekomen in de bijzondere voorwaarden van de offerte en/of 
opdrachtbevestiging en behoudens overmacht, worden de leveringen 
uitgevoerd tussen 07u00 en 17u00, nadat de koper erom verzocht heeft 
en mits in acht name van een afroepperiode van:
- 2 werkdagen voor hoeveelheden kleiner dan 150 m3 / dag
- 3 werkdagen voor hoeveelheden tussen 150 en 300 m3 / dag en/of 
gebruik van een pomp
- 4 werkdagen voor hoeveelheden van meer dan 300 m3 / dag

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt 
en zijn niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen 
overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan derhalve nooit 
aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de 
overeenkomst.

Elk verzoek vanwege de koper tot uitstel van een bestelling, en dit 
minder dan 24 uur voor het tijdstip van de voorziene levering of elke 
annulatie van de bestelling, brengt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling met zich mee dat de koper aan de verkoper een 
forfaitaire vergoeding verschuldigd is van 30% van de waarden van de 
geannuleerde of uitgestelde bestelling.

2.3. Indien overmacht de levering, zelfs tijdelijk, onmogelijk maakt of 
derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare 
invloed zou zijn, dan behouden wij ons het recht voor hetzij onze 
voorwaarden aan te passen, hetzij aan het contract geheel of gedeeltelijk 
te verzaken, zonder enige grond tot ontbinding van de overeenkomst 
door de koper of enige verplichting tot schadevergoeding uit te maken, 
zolang de overmacht duurt.

Onder overmacht kan, niet limitatief, worden verstaan: brand, 
stakingen, lock-out, vorst, instortingen, overstromingen, ongevallen, 
gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, opeisingen, oorlog of 
oproer, beschadiging van machines, gebrek aan transportmaterieel, 
onderbrekingen van transport en quarantaines, enz.

2.4. De koper verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om 
de levering in veilige omstandigheden te laten verlopen. Onze 
verantwoordelijkheid beperkt zich tot deze van leverancier van 
producten. De koper erkent in die optiek er door de verkoper 
uitdrukkelijk te zijn op gewezen dat het noodzakelijk is om bij de 
verwerking en behandeling van de geleverde producten beschermende 
kledij te dragen waardoor rechtstreeks contact tussen het lichaam en de 
producten vermeden wordt. Ingeval dit zich toch zou  voordoen dienen 
de producten onmiddellijk middels overvloedige spoeling en reiniging 
verwijderd te worden.

2.5. Ingeval de koper de levering niet in ontvangst zou nemen behoudt 
de verkoper zich het recht voor hetzij de uitvoering van het contract te 
vervolgen, hetzij de ontbinding ervan, onder voorbehoud van elke 
schadevergoeding als naar recht.

2.6. De aanvaarding van onze producten door de koper gebeurt, of 
wordt geacht gebeurd te zijn, uiterlijk op het ogenblik en op de plaats 
van de levering van het beton, dus vóór toevoeging van water en/of 
producten door de koper of zijn aangestelde. 

De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze 
van vrwerking van zijn producten. In geval van afhaling worden de 
producten door de koper onherroepelijk aanvaard vanaf het vertrek op 
de centrale.

Monsternemingen van de producten voor controle moeten plaatsvinden 
in een wederzijds aanvaard laboratorium, en proeven op de werf moeten 
in tegenwoordigheid van onze afgevaardigde op het ogenblik en de 
plaats van de levering en conform de specificaties van de norm NBN 
EN 206-1 met aanvulling NBN B15-001 en de norm NEN EN 206-1 
met aanvulling NEN 8005 .

Bij gebreke hieraan zullen de bekomen resultaten niet tegen de verkoper 
kunnen ingeroepen worden. De monsterneming van vers beton gebeurt 
in overeenstemming met de norm EN 12350-1. De norm NEN/NBN 
206-1 is van toepassing voor het vervaardigen van de proefkubussen en 
hun bewaring. Andere aanvaardingscriteria dan deze bepaald in de norm 
NBN EN 206-1 en de norm NEN EN 206-1 moeten uitdrukkelijk tussen 
koper en verkoper overeengekomen
worden. Bij productaansprakelijkheid ligt de bewijslast bij de koper. De 
door de koper bestelde, doch door hem teruggestuurde leveringen, 
worden normaal in rekening gebracht. Alle hieruit voortvloeiende 
kosten en schade voor de verkoper komen ten laste van de koper, tenzij 
deze laatste bewijst dat het geleverde
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen. De verkoper is niet 
aansprakelijk voor de zichtbare gebreken die door de koper niet 
onmiddellijk bij levering worden gemeld.

2.7. De koper verbindt zich ertoe de toegangswegen tot de losen 
stationeerplaatsen aan te leggen en te onderhouden teneinde het gebruik 
van het materiaal van de verkoper te kunnen laten gebeuren in de beste 
rendementsvoorwaarden, in naleving van de voorschriften inzake 
wegverkeer, de plaatselijke reglementen en het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming. 

De koper dient te zorgen voor de nodige toelatingen van de bevoegde 
instanties.

Omtrent de betonpomp zal de koper een opstelplaats van minimaal 100 
m2 voorzien welke bovendien een voldoende verharde ondergrond heeft 
zodat gevaar voor verzakking uitgesloten is. De koper waarborgt de 
weerstand van de ondergrond waarover de voertuigen van de verkoper 
zich moeten verplaatsten.

De koper verbindt zich ertoe in te staan voor goede bescherming van de 
aflopen en de riolen teneinde te vermijden dat ze zouden verstopt 
kunnen geraken. Elke schade die de verkoper zou oplopen of zou 
veroorzaken aan de koper of aan derden, rioleringen, voetpaden, enz., 
waarbij die schade rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van 
het niet naleven door de koper van dit artikel,
zal uitsluitend ten laste vallen van de koper die de verkoper vrijwaart 
tegenover alle aanspraken van derden.

Daarbij verbindt de koper zich ertoe om op de bouwplaats de nodige 
maatregelen te treffen die de verkoper toelaten om de stortgoot en 
hulpstukken van de betonmixer of pomp te reinigen na elke levering.

De koper ontslaat de verkoper uitdrukkelijk van de verplichting om de 
hiervoor vermelde vereisten na te gaan voor de levering. Indien 
voormelde punten niet nageleefd worden, behoudt de verkoper zich het 
recht voor de levering op te schorten totdat hieraan verholpen is. Alle 
hieruit voortvloeiende kosten zijn uitsluitend ten laste van de koper.

2.8. De koper dient er zorg voor te dragen dat de wagens van de 
verkoper, bij aankomst op de bouwplaats onmiddellijk kunnen lossen, 
de maximale aanwezigheidstijd op de werf is bepaald in de bijzondere 
voorwaarden vermeld in de offerte.

Indien deze tijd wordt overschreden zal er aan de koper een 
staangeldvergoeding
aangerekend worden, zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

Het bedrag van deze vergoeding wordt uitsluitend bepaald aan de hand 
van de tijdens zoals vermeld op de leveringsbonnen.

Indien de geleverde producten, behoudens een fout van de verkoper, 
niet kunnen gelost worden op de bouwplaats, zullen deze volledig 
aangerekend worden aan de koper, bijkomend te verhogen met een 
stortvergoeding, zoals voorzien in de bijzondere voorwaarden.

De wagens zijn uitgerust voor het vervoer van minimaal 7 m3 beton, 
voor leveringen kleiner dan deze hoeveelheid zal een 
transportvergoeding aangerekend worden zoals vermeld in de 
bijzondere voorwaarden van de offerte.

3. EIGENDOM EN RISICO
3.1. Eigendomsvoorbehoud: alle goederen blijven eigendom van de 
verkoper, tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten, 
zelfs indien de goederen bewerkt of verwerkt werden. De koper zal de 
goederen met zorg behandelen en ze niet voortverkopen, afstaan, in 
pand geven, uitlenen of er anders over beschikken ten behoeve van 
derden tot de algehele betaling.

De toebehoren blijven in elk geval eigendom van de verkoper zelfs als 
er al een vergoeding is betaald.

3.2. Onverminderd het in artikel 3.1 bepaalde eigendomsvoorbehoud 
gaat het risico onmiddellijk over op de koper bij het sluiten van de 
overeenkomst.

3.3. De goederen worden geacht te zijn verkocht ”af fabriek”. De 
levering gebeurt in onze magazijnen tenzij anders overeengekomen 
Ingeval van verzending gebeurt de levering op risico van de koper, zelfs 
bij franco zendingen, waarbij elk verhaal tegen de transporteur voor zijn 
rekening is.

3.4. De koper behoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen 
en te controleren. Om geldig te zijn moeten klachten bij aangetekend 
schrijven en binnen de 48 uur na ontvangst aan de verkoper worden 
overgemaakt. Er worden geen klachten meer aanvaard over goederen 
welke reeds werden afgeleverd aan derden.

3.5. Elke vordering op basis van verborgen gebreken dienen binnen een 
termijn van 2 maanden ingesteld. Na verloop van deze termijn of na 
behandeling van de goederen is de vordering niet ontvankelijk.
De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van 
de geleverde koopwaar. Onze waarborgen voor de afgewerkte 
producten beperken zich tot de door onze leveranciers voorziene 
waarborgen.

3.6. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper inzake zou zijn 
wordt deze in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de contractuele 
waarde van de gebrekkige producten. De koper erkent uitdrukkelijk dat 
de verkoper geen kennis heeft van de bepalingen van het lastenkohier. 
De koper is bijgevolg uitsluitend aansprakelijk voor alle risico’s van om 
het even welke aard verbonden aan de werf, niets uitgezonderd. De 
koper is en blijft bovendien volledig verantwoordelijk tegenover de 
verkoper en diens aangestelden en zal hen vrijwaren tegen en 
schadeloosstellen voor alle schade, van welke aard ook door hen 
geleden, of vorderingen of gerechtelijke of administratieve procedures 
tegen hen ingesteld door om het even welke derde voortvloeiend ui de
overeenkomst of de uitvoering ervan.

3.7. Indien de koper de waren bestelt met het oog op verder verkoop in 
het buitenland en daaromtrent geen voorafgaande overeenkomst 
gesloten wordt, dienen de waren op het ogenblik van hun levering aan 
de koper te beantwoorden aan de Belgische normen voor de invoer, het 
vervoer, de detailverkoop en de consumptie van die waren in België, 
zoals die op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling van 
kracht zijn.

4. PRIJZEN
4.1. Al onze prijzen zijn netto en zonder korting en worden uitgedrukt 
in Euro. Alle gebeurlijke kosten, waaronder taksen, onkosten, vervoers - 
en verzekeringskosten, vallen ten laste van de koper.

4.2. De overeengekomen prijzen gelden, behoudens andersluidende 
overeenkomst, enkel voor de prestaties uitgevoerd tussen 07u00 en 
17u00 op de werkdagen in de bouwsector. De verkoper behoudt zich 
het recht voor om op elk ogenblik de prijzen, vermeld in de offerte 
en/of opdrachtbevestiging te herzien om tegemoet te komen aan elke 
stijging van de kostprijs voor de verkoper. Deze herziening gebeurt 
volgens de in de offerte of opdrachtbevestiging voorziene 
prijsherzieningsclausule, bij gebreke waaraan de volgende regeling 
geldt:

20% lonen, 30% cement, 20% grind, 10% zand, 17% vaste kosten
en 3% brandstof

De verkoper verbindt zich ertoe de koper onmiddellijk in kennis te 
stellen van elke prijsherziening. Elke verhoging van de netto 
aangeduide prijs, exclusief BTW, welke t.o.v. de overeengekomen
prijs de 5% niet overschrijdt, geeft de koper geen enkel recht de
overeenkomst te verbreken.

5. BETALINGEN
5.1. Alle facturen zijn betaalbaar en vorderbaar op de maatschappelijke
zetel van de verkoper zelfs bij gebruik van wissels.

5.2. Betalingen met wissels worden slechts aanvaard voor zover de 
bank die wil verdisconteren. De kosten en intresten hieraan verbonden 
zijn steeds ten laste van de koper. Betalingen met wissels brengen geen 
schuldvernieuwing tot stand van de contractuele verbintenissen.

5.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zelfs 
in de loop van de uitvoering van een bestelling, vanwege de koper 
geschikte waarborgen en of voorschotten te eisen.

5.4. Indien de koper zijn verplichtingen niet naleeft worden alle 
facturen
opeisbaar en behoudt de verkoper zich het recht voor de koop, alsook 
alle andere overeenkomsten met dezelfde koper, te annuleren.

5.5. Alle facturen welke niet betaald zijn binnen de 30 dagen na 
factuurdatum of op de vermelde vervaldag, brengen van rechtswege
en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar. De koop 
zal alsdan van rechtswege lastens de koper ontbonden worden.

5.6. Buiten deze intrest zal het factuurbedrag met 10% en met minimaal 
€ 50,00 worden vermeerderd als ondeelbare en forfaitaire 
schadevergoeding.

5.8. Hangende betwistingen omtrent leveringen, kwaliteit of wat dan 
ook, geven in geen geval het recht aan de koper zijn betalingen te 
schorsen of uit te stellen.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
6.1. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het 
rechtsgebied waarbinnen de zetel van de verkoper is gevestigd bevoegd. 
Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke
weg blijven ten laste van de koper.

6.2. Alleen het Belgische recht is van toepassing.


