
ART. 1 - TAAL
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing bij klanten 
waarvan het Nederlands niet hun wettelijke moedertaal is.

ART. 2 - BINDENDE KRACHT
Al onze verkopen en eventueel aanverwante prestaties zijn onderworpen aan 
volgende Algemene Voorwaarden die primeren op alle aankoopvoorwaarden 
behoudens uitdrukkelijk geschreven afwijkingen van onze kant. Het overmaken 
van een bestelling, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, het afhalen op onze 
centrale of de ondertekening van de leveringsbon houdt de aanvaarding van 
huidige algemene verkoopsvoorwaarden in en het afzien van alle tegengestelde 
schikkingen.

ART. 3 - OFFERTES
Al onze mondelinge offertes worden vrijblijvend gedaan.
Onze schriftelijke offertes verbinden ons maximaal 30 kalenderdagen vanaf de 
dag dat ze werden opgemaakt. In het geval van offertes ouder dan één maand 
zullen de modaliteiten van indexering worden toegepast.

ART. 4 - PRIJSBEPALING
Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijs van de grondstoffen, lonen, sociale 
lasten, drijfkracht, vervoer- en andere kosten en lasten in voege op het ogenblik 
van het contract. BTW, huidige en toekomstige taksen zijn ten laste van de 
klant.
Hierin zijn niet begrepen de kosten voor proefbetons noch de bijzondere proef- 
en controlekosten uitgevoerd op vraag van de klant.
Wij behouden ons het recht om op elk ogenblik onze prijzen aan te passen, 
rekening houdende met de mogelijke stijgingen van bepaalde elementen van 
onze kostprijs.

ART. 5 - LEVERINGSMODALITEITEN
5.1 Veiligheid
- De door de klant aangeduide losplaats moet normaal toegankelijk zijn voor onze 

voertuigen. De klant verbindt zich tegenover ons de toegangswegen tot de 
losplaats, de stationneer- en werkplaatsen aan te leggen en te onderhouden, 
opdat de levering zou gebeuren in de beste rendementsvoorwaarden, 
mits naleving van de bepalingen inzake het wegverkeer en de plaatselijke 
reglementen en tevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
van het algemene reglement voor arbeidsbescherming. Het bedrag van 
om het even welke schade die wij zouden veroorzaken aan de aannemer of 
aan derden tengevolge van het niet naleven van deze criteria van veiligheid 
en/of toegankelijkheid, zal ten laste vallen van de klant die ons van alle 
verantwoordelijkheid ontslaat. De koper zal de afleveringswijze kiezen 
die aangepast is aan de toestand van de werf. Indien de toegangswegen 
beschadigd of onvoldoende zijn, of bij aanwezigheid van een spanningslijn, 
behouden wij ons het recht om niet te lossen op het terrein van de klant. 
In dit geval, of indien niet de volledige vracht kan worden gelost, zullen de 
kosten die betrekking hebben op terugname van het product aan de klant 
aangerekend worden.

- De klant dient zich er voor de bestelling van te vergewissen dat er geen 
elektriciteitsleidingen aanwezig zijn binnen de actieradius van de machine.

- Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan voetpaden, 
gebeurlijke breuken aan kanalisatie, aan ondergrondse leidingen, e.a. of voor 
instortingen van welke aard ook. De klant dient ons alle vereiste instructies 
te geven en de nodige voorzorgen te treffen. De leveringen gebeuren op 
volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

- Het onderhoud van de openbare weg en voetpaden valt ten laste van de 
klant.

- Elke klacht omtrent materiële schade als gevolg van de levering dient 
schriftelijk binnen de 24 uren worden gemeld en moet het onderwerp zijn van 
een tegensprekelijke vaststelling.

5.2 Minimum lading
- Voor elke levering is de minimum lading bepaald op 6 m3. Beneden dit 

volume wordt een meerprijs aangerekend van 16.00 Euro/m3. 
5.3 Laad- en leveringsuren
- Het laden en de levering van onze producten gebeurt gedurende de normale 

werkdagen en werkuren geldig in de bouwnijverheid. 
5.4 Leveringstermijn
- De leveringstermijnen worden aan de koper meegedeeld ten titel van 

inlichting. Bij afroep wordt de levering uitgevoerd volgens de mogelijkheden 
van de centrale, in geen geval kan een dergelijke afroep aanleiding geven tot 
gelijk welke klacht of schadevergoeding voor laattijdige levering.

5.5 Vergoeding voor vertraging en/of wachttijden
- Onze wagens moeten gelost worden zodra ze op de werf aankomen en tegen 

een ritme van 5 minuten/m3. Indien zij niet gelost kunnen worden zodra ze 
op de werf aankomen of niet aan het hierboven vermelde ritme, zal er een 
staanvergoeding van 14.50 Euro/15 min aan de klant aangerekend worden. 
De tijden op de afleveringsbon gelden als bewijs.

5.6 Kosten voor terugname van het geleverde product
- De kosten die betrekking hebben op terugname van het product als gevolg 

van te lange wachttijden door toedoen van de klant of in geval van niet 
verantwoorde weigering van het product zullen aangerekend worden aan de 
klant evenals het product dat het onderwerp uitmaakt van de levering. 

ART. 6 - AANVAARDING VAN DE GOEDEREN
De aanvaarding van onze producten wordt verondersteld gedaan te zijn op het 
ogenblik en de plaats van levering van het beton dus vóór toevoeging water en/
of producten door de koper of zijn aangestelde.
Het toevoegen van water of gelijk welke andere stoffen op de werf geschiedt 
uitsluitend op risico van de klant en dient te worden vermeld op de leveringsbon. 
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze van verwerking 
van onze producten.
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Het afnemen van beton voor controle in een laboratorium, dat daartoe 
met wederzijdse toestemming werd aangesteld, en de proefnemingen 
op de werf zullen moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van 
onze afgevaardigde, op het ogenblik en op plaats van de levering, aan 
de voorwaarden voorgeschreven door de norm NBN B15-001-BETON; 
prestaties, productie, verwerking en conformiteitscriteria - 2e uitgave maart 
1992, bij gebreke hiervan zullen de bekomen resultaten niet tegen ons kunnen 
ingeroepen worden.
De monsterneming op het vers beton gebeurt in overeenstemming met de 
norm NBN B15-206. 
De norm NBN B15-237 is van toepassing voor het vervaardigen van de 
proefkubussen en hun bewaring.
De kenmerken en de keuringscriteria die tengevolge van de vereisten dienen 
gewaarborgd moeten expliciet in het contract vermeld worden.
Bij gebreke hiervan kunnen de voorwaarden en de bedingen van dit lastenboek 
ons niet tegenstelbaar gemaakt worden.
De eenvormigheid van de kleur wordt door ons niet gewaarborgd.
Het gebruik van de buis om beton te lossen impliceert het toevoegen van 
superplastificeerder welk in supplement aangerekend zal worden.

ART. 7 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM
Het eigendom evenals het risico op verlies en beschadiging of wijziging van 
het product, met inbegrip van het toeval of overmacht, worden overgedragen 
aan de klant op het ogenblik :
- van het laden van het voertuig in geval van “afhaling op de centrale”
- dat het voertuig toekomt op de werf in geval van een levering franco
Indien de verbintenissen van Bosschaert gepaard gaan met een overdracht 
van koopwaar, wordt de klant eigenaar van geleverde koopwaar op het 
ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van Bosschaert 
heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitend uit andere transacties. 
De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is 
gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Het 
is de klant verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele 
betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 
de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de klant in weerwil 
met dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding aan een 
derde, dan gaan in toepassing van art. 70 Pandwet alle schuldvorderingen 
voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
over op Bosschaert als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot 
zekerheid van algehele betaling door de klant. De klant zal zijn klanten wijzen 
op het eigendomsvoorbehoud van Bosschaert en de identiteit van de derde-
klant meedelen

ART. 8 - OVERMACHT
Gevallen van overmacht, zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke 
in onze werkhuizen of bij onze leveranciers van grondstoffen, lock-outs, 
ongevallen, brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen 
vermindering van bevoorrading of fabricage, evenals transportmoeilijkheden, 
gebrek aan materiaal, verkeersopstoppingen aan openbare wegen, vorst en 
dergelijke ontslaan ons van elke schadevergoeding en alle verplichtingen. De 
gegeven opsomming is geenszins limitatief.

ART. 9 - FACTURATIE
Alle klachten met betrekking tot onze facturen moeten per aangetekend 
schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum worden vermeld. Na verloop 
van deze termijn en zonder schriftelijke klacht worden onze facturen als 
definitief aanzien.

ART. 10 - GEFACTUREERDE HOEVEELHEID
De gefactureerde hoeveelheid beton zal uitsluitend vastgesteld worden op 
basis van het aantal m3 vermeld op onze leveringsbonnen, met uitsluiting van 
elke andere wijze van vaststelling.

ART. 11 - BETALINGSVOORWAARDEN
Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, zijn onze facturen 
betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. In geval van niet betaling van een 
factuur op de vervaldag zal het openstaande bedrag intrest opbrengen van 
deze datum, en dit zonder enige ingebrekestelling. De interest beloopt 15% 
op het saldo.
Indien de facturen niet tijdig betaald worden, zal bovendien ten titel van 
forfaitaire en onverminderde schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd 
zijn van 15% met een minimum van € 125.00.
Elke vertraging van of gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag 
kan de stopzetting van leveringen tot gevolg hebben.

ART. 12 - OPSCHORTEN VAN HET CONTRACT
Wij behouden ons het recht om de uitvoering van alle contracten op te 
schorten in geval van wijzigingen in de toestand van onze medecontractant, 
zoals : overlijden, ontzetting, faillissement, openstaande rekeningen bij RSZ,… 
Deze lijst geldt als voorbeeld doch is niet beperkend, en tot er voldoende 
waarborgen zijn gegeven, die de waarde vertegenwoordigen van het geheel of 
een deel van de onbetaald gebleven of nog niet uitgevoerde leveringen.

ART. 13 - BEVOEGDHEID
In geval van niet betaling en/of betwisting zijn de Rechtbanken van het 
arrondissement Kortrijk en is enkel het Belgisch recht van toepassing.


