ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MULTIFIL BVBA
Algemeen
Door onderhavige algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn de aankoopvoorwaarden van de koper
uitgesloten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Door het feit een order te plaatsen, verklaart de koper zich akkoord met onderstaande voorwaarden, die hij kent
en automatisch onderschrijft. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst.
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De vermelde leveringstermijnen zijn benaderend. Vertraging is geen reden tot annulering of vergoeding.
Bestellingen
Bestellingen binden ons slechts na onze schriftelijke orderbevestiging onverminderd de gebondenheid van
tegenpartij aan haar bestelling.
Gewicht, afmetingen, aantal
Geldend zijn de gewichten, afmetingen en aantallen zoals ze door ons bij het verlaten van het fabrieksmagazijn
vastgesteld werden.
Toleranties in gewicht en afmetingen
Op alle leveringen zijn voor de bestelling in kwestie de aangeduide standaardnormen en voorschriften van
toepassing. Monsters zijn slechts ter aanduiding gegeven. Aanduidingen op catalogi, folders en tarieven zijn niet
bindend.
Kwaliteit, bijzondere uitvoering
Tenzij bij de bestelling uitdrukkelijk een bijzondere uitvoering werd overeengekomen, wordt door ons standaard
kwaliteit geleverd.
In geval van bijzondere uitvoering is de koper aansprakelijk voor alle schade welke wij daardoor zouden kunnen
oplopen bvb. door inbreuk op aan derden toekomende octrooi- en/of auteursrechten.
Tekeningen of modellen van kopers mogen door ons na 3 jaar, te tellen van de laatste bestelling, vernietigd
worden.
Onze plaatsingsstudies, plannen, foto’s, tekeningen of modellen blijven onze eigendom en moeten spontaan of
op eerste verzoek door de koper terug ter hand gesteld worden, zonder ze ter kopiëring, gebruik of namaak ter
beschikking van derden gesteld te hebben.
Keuring, klachten
De koper mag op zijn kosten bij het laden de te leveren materialen bezichtigen of laten keuren zonder hierdoor
een vlot verloop van het laden te verstoren.
In elk geval worden de materialen, al dan niet bezichtigd of gekeurd, bij het verlaten van het fabrieksmagazijn
beschouwd als aldaar aan de koper te zijn geleverd en definitief door hem te zijn aanvaard, zowel wat kwaliteit,
uiterlijk aanzien, aantallen, afmetingen als gewicht betreft.
Alle klachten moeten schriftelijk gebeuren binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen.
Klachten noch gebreken geven recht op niet-prompte betaling der facturen.
Aantekeningen van transportondernemingen op de verzendingsdocumenten gelden niet als bewijs. De koper
moet het bewijs van de klacht leveren en ons de mogelijkheid geven de juistheid van de klacht vast te stellen.
Eventueel dient hij ons proefstukken van de gebrekkige materialen toe te zenden. Indien hij hieraan niet voldoet,
verliest hij zijn aanspraken. De verkoper kan eisen dat monsterneming, proeven en tegenproeven in zijn
aanwezigheid gebeuren. Een ongunstige proef geef geen recht op tegenproef in een officieel labo. Was de
levering aanvaard, dan gebeurt alles ten laste van de koper. In tegengesteld geval ten laste van de verkoper.
Indien de klacht door ons erkend wordt, hebben wij het recht naar onze keuze het onbewerkte materiaal terug te
nemen en te vervangen, het teruggenomen materiaal na te behandelen of teruggenomen materiaal te crediteren.
Verdere aanspraken, speciale vergoeding door uitval in de productie, arbeidslonen, materiaalkosten,
transportkosten enz., zijn uitgesloten, ook wanneer een klacht terecht is en door ons aanvaard.
Alle aanspraken vervallen een maand na schriftelijke afwijzing van de klacht onzerzijds. Een klacht is
ongegrond als het product beantwoordt aan de normen van het Belgische Instituut voor Normalisatie.
Leveringstermijn en overmacht
De leveringstermijn is de periode nodig voor de fabricage van de bestelling, wanneer ze niet uit voorraad kan
geleverd worden.
De leveringstermijn gaat in op de dag waarop de koopovereenkomst definitief tot stand gekomen is en alle voor
de uitvoering vereiste gegevens in ons bezit zijn.
De levering kan eventueel in delen gebeuren, wat niet mag geweigerd worden.
De leveringtermijn wordt zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat de koper wegens overschrijding ervan
recht heeft op weigering der goederen of schadevergoeding.

Overmacht ontslaat ons van alle aansprakelijkheid en ontheft ons van de verplichting tot levering zolang de
overmacht voortduurt, en geeft ons het recht de leveringstermijn dienovereenkomstig te verlengen of de koop in
zijn geheel of het niet geleverde gedeelte te annuleren.
Worden beschouwd als gevallen van overmacht:
branden, overstromingen, opvorderingen, oorlogen, de lock-outs of arbeidsstakingen, zowel wat betreft ons
personeel als dat van de verschillende industrieën die ons in grondstoffen bevoorraden en dat van onze
onderaannemers; de vertragingen die het gevolg kunnen zijn van overbelasting bij de spoorwegen, van gebrek
aan materiaal enz.
Levering, aanvaarding en goedkeuring der goederen
De goederen worden geacht door de verkoper te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard en goedgekeurd.
• Bij levering af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
• Bij eventuele franco levering, zodra de goederen zijn aangevoerd en door of vanwege de koper zijn
gelost.
• Het lossen van de materialen door of vanwege de koper houdt automatisch goedkeuring en
aanvaarding in. Wanneer de begeleidende bonnen dan niet afgetekend (geparafeerd) worden,
gelden de aangeboden goederen toch als aanvaard en goedgekeurd.
• Materiaal dat ter verzending gereed is, moet meestal onmiddellijk op de plaats van levering in
ontvangst genomen worden, dan wel moeten behoorlijke verzendingsinstructies eventueel met
beschikbaarstelling van wagen- en/of scheepsruimte tijdig daarvoor worden verschaft. Franco
levering op de werf kan slechts gebeuren indien de toegangswegen berijdbaar zijn. Het lossen
gebeurt door de koper op de werf of op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare
plaats aanziet. Goederen welke gereed zijn en buiten ons toedoen niet verzonden worden, blijven
voor rekening en risico van de koper liggen of kunnen door ons voor zijn rekening en risico
opgeslagen worden, eventueel in openlucht, alles zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds voor
beschadiging, waardevermindering, verlies, verkoop of anderszins.
Verzending
De keuze van het vervoermiddel is aan ons, ook bij niet franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor
verzending door de koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het
gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te bezigen.
Bij levering vrij langs boord (f.a.s) of aan boord(f.o.b) is de verkoper verplicht voorschriften voor de verzending
te geven en tijdig de scheepsruimte ter beschikking te stellen. Wanneer aan deze verplichting niet door hem is
voldaan, komen de daardoor veroorzaakte overliggelden van schepen en staangelden van wagons en/of
vrachtwagens waarmee het materiaal is aangevoerd alsook alle overige kosten voor zijn rekening. Bovendien
hebben wij het recht de goederen voor zijn rekening en risico op de kade te lossen of in loodsen, lichters of
entrepot op te slaan, waarmee zodoende aan onze leveringsverplichting is voldaan.
Risico tijdens vervoer
Alle risico’s van welke aard ook tijdens het vervoer zijn voor de rekening van de koper, ook al zijn de goederen
franco, f.o.b, c.i.f of met andere leveringscondities verkocht. Verbintenissen, door ons tegenover derden
aangegaan, brengen hier geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn
aanvaard. Toevoegingen op verzendingsdocumenten door expediteurs of vervoerders gelden niet tegenover ons.
Schade ontstaan ten gevolge van de aard of de hoedanigheid der verpakking wordt door ons niet vergoed.
Prijzen
Tenzij anders overeengekomen, gelden onze prijzen af-fabriek. Indien gedurende de periode verkoop/aflevering
verhogingen of toeslagen van kracht worden op vracht-en/of douanetarieven der goederen of grondstoffen, of
indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, welke resultaten tengevolge hebben, welke niet als normale
handelsrisico’s zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd de koper dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen van
de lopende bestellingen te berekenen.
De in onze orderbevestiging van toepassing zijnde prijzen stellen een normale, ongehinderde
transportmogelijkheid voorop. Extra kosten veroorzaakt door abnormale, gehinderde transportmogelijkheden
komen ten laste van de koper.
Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MULTIFIL BVBA.
Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen (bvb. 30 dagen na factuurdatum).
Wanbetaling
Indien de koper nalaat zijn verbintenissen jegens de verkoper uit te voeren of wanneer hij zijn betalingen staakt,
zal, onverminderd het recht op schadevergoeding:
a) Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, van rechtswege en zonder enige
ingebrekestelling, een moratoire rente verschuldigd zijn. De berekening hiervoor gebeurt aan de
hand van de basisrente, gehanteerd door de Europese Centrale Bank (ECB) op het ogenblik van de

uitgifte van de factuur, vermeerderd met 3 %. Iedere begonnen maand vertraging zal volledig
worden aangerekend.
Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de koper een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum
van 25€ en een maximum van 1240€.
b) de verkoper het recht hebben de geschikte waarborgen van de koper te eisen voor de goede
uitvoering van de genomen verbintenissen. Ingeval de koper geen voldoening schenkt, heeft de
verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
c) dit het verval der toegestane betalingstermijnen tot gevolg hebben van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor alle leveringen op te
schorten, de verkochte goederen te revindiceren en de ontbinding van de koop in te roepen,
ongeacht zijn voorrecht op het goed of de verkoopprijs ervan.
d) de verkoper het retentierecht t.a.v. alle in zijn bezit zijnde goederen kunnen uitoefenen.
e) De verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn.
Het inroepen van één of meerdere van bovenstaande bedingen zal enkel door de verkoper mogelijk zijn
en aan de koper worden meegedeeld per aangetekend schrijven.
Eigendomsvoorbehoud
Voor België en Nederland:
Onverminderd kopersrisico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de
geleverde goederen voor, tot algemene betaling van de vordering.
Verzuim van de koper
De koper is in verzuim door het enkel verstrijken van enig overeengekomen termijn of het niet nakomen van
enige verplichtingen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist wordt en is voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen aansprakelijk.
Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen niet-betaling door de koper op het voor betaling vastgestelde tijdstip, vallen
uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken in het ambtsgebied van de verkoper (Rechtbank van
Koophandel te Oudenaarde), onverminderd zijn recht om de koper voor de rechtbanken van zijn ambtsgebied te
dagvaarden.
Taksen
Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW en alle eventuele toekomstige taksen, die steeds ten laste van de koper
zijn.
Verkoopsagenten
Deze binden in geen geval de verkoper. Zij zijn niet bevoegd om facturen te innen.
Toestand van de koper
Elke wijziging in de toestand van de koper (overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van de
vennootschap, protest van wissel, onzeker solvent vermogen, concordaat, faillissement, enz.) geeft de verkoper
het recht waarborg te eisen, of de verkoop volledig of gedeeltelijk te vernietigen, in welk geval het geleverde
gedeelte onmiddellijk eisbaar wordt.
De verkoper dient onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging betreffende de contact- en
identificatiegegevens van de koper.
(TRADUCTION FRANCAISE SUR DEMANDE)

