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1. TOEPASSINGSGEBIED
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding 
tussen partijen exclusief bepaald door de bijzondere en deze algemene 
verkoopsvoorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen aankoopvoorwaarden 
van de koper.

Deze onderhavige verkoopsvoorwaarden prevaleren te allen tijden boven eventuele 
algemene voorwaarden van de koper.

Ook indien in de voorwaarden van de koper een bepaling van gelijke strekking zou 
zijn opgenomen, hebben deze algemene voorwaarden te allen tijden voorrang boven 
dergelijke eventuele voorwaarden van de koper.

Alle bedingen worden alleszins uitgelegd ten voordele van de verkoper.

2. BESTELLING
Alle offertes en prijsvoorstellingen uitgaande van de commerciële medewerkers en/of 
andere tussenpersonen van de verkoper, evenals de inhoud van eventuele publicaties 
van de verkoper, zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke orderbevestiging 
van de verkoper en conform de inhoud van deze schriftelijke orderbevestiging.

Deze orderbevestiging bevat de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangt 
alle vroegere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en akkoorden tussen 
partijen.

3. PRIJS
Alle belastingen, BTW, taksen, verzekeringspremies en/of heffingen van welke aard 
dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen met inbegrip van nieuwe 
belastingen, taksen, verzekeringspremies en heffingen die ná de totstandkoming van 
de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de koper.

De prijzen zijn berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik 
van de offerte en afhankelijk van de prijzen van de leveranciers van de verkoper, 
de wisselkoersen en het percentage heffing voor invoer naar België. Indien de 
economische omstandigheden wezenlijk wijzigen, heeft de verkoper het recht om de 
verkoopsprijzen t.a.v. de koper aan te passen zodat deze terug in overeenstemming 
zijn met de prijs zoals berekend op grond van de economische omstandigheden op het 
ogenblik van het opstellen van de offerte.

De koper verklaart te zijn ingelicht dat bij gebreke van invulling en /  of het bezorgen van 
de vervoersverklaring en / of bij onvoldoende bewijs van het effectieve vervoer naar 
een andere EU lidstaat, Fepco zich het recht voorbehoudt vooralsnog de toepasselijke 
BTW aan te rekenen op de levering van de goederen.  Tevens, zal Fepco in voorkomend 
geval de door de belastingdienst nagevorderde BTW, BTW-boete en interesten 
vooralsnog vorderen van de koper wanneer de belatingdienst achteraf oordeelt dat het 
bewijs voor de vrijstelling ontoereikend is. 

4. LEVERING
Het voorwerp van de leveringsverplichting van de verkoper wordt omschreven in de 
orderbevestiging. De leveringsplicht van de verkoper is strikt beperkt tot dit voorwerp.

De koper erkent de kwaliteitsomschrijvingen op de orderbevestiging dewelke de 
leveringsverplichting van de verkoper bepaalt, te kennen en bij gebreke hieraan, 
voorafgaandelijk aan de bestelling aan de verkoper om voldoende verduidelijking te 
hebben gevraagd.

De leveringstermijnen worden bepaald in de orderbevestiging en zijn benaderend. Elke 
vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. De door de verkoper verstrekte 
informatie met betrekking tot de verzending en voortgang van de verzending van de 
goederen is informatief en niet bindend voor de verkoper.

Eventuele vertraging in de levering geeft de koper niet het recht schadevergoeding te 
eisen of de bestelling in rechte te ontbinden

De levering van goederen vindt plaats overeenkomstig de incoterm versie 2010 
zoals vermeld in de orderbevestiging. Bij gebrek aan opgegeven incoterm in de 
orderbevestiging zal de levering gebeuren CFR Antwerp Port.

Behoudens in geval van uitdrukkelijke uitsluiting in de orderbevestiging is het de 
verkoper toegelaten om over te gaan tot gedeeltelijke zendingen.

De koper is verplicht om de door verkoper geleverde goederen op het afgesproken 
tijdstip of op het door de verkoper opgegeven tijdstip ingeval vertraagde levering 
in ontvangst te nemen. Indien de koper hiertoe niet overgaat zal de koper van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van stockeringskosten gedurende de 
vertragingsperiode een bedrag van €10 per m³ verschuldigd zijn per maand.

Indien er bij de verkoper op enig moment gegronde twijfels rijzen omtrent de 
kredietwaardigheid van de koper behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor 
om voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaandelijke betaling te eisen dan 
wel andere zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk 
zijn verzonden. De weigering hiermee in te stemmen door de koper geeft de verkoper 
het recht de overeenkomst in het geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder het 
recht op schadevergoeding voor de koper.

5. KEURING EN AANVAARDING
De koper is gehouden de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst met de nodige 
zorg te onderzoeken en/of te laten onderzoeken. Klachten, opmerkingen of betwistingen 
in verband met de geleverde goederen moeten de verkoper uiterlijk 5 werkdagen na de 
ontvangst der goederen worden overgemaakt per aangetekend schrijven, samen met 
een gedetailleerde en limitatieve lijst van de klachten, opmerkingen of betwistingen. 

Het is de plicht van de koper om onmiddellijk bij de levering 1) de goederen te keuren op 
conformiteit en zichtbare gebreken 2) de geleverde hoeveelheid te controleren. Iedere 
gebeurlijke niet-overeenstemming of gebrek dient op het ogenblik van de levering 
gemeld te worden. Elke betwisting uitgaande van de koper betreffende kwaliteit of 
hoeveelheid zal op straffe van verval, slechts in aanmerking worden genomen indien 
zij per aangetekend schrijven en/of per mail en binnen de 48 uur na levering wordt 
gedaan. Alle fouten en gebreken moeten gestaafd worden aan de hand van duidelijke 
foto’s. Stalen en/of monsters van de geleverde goederen moeten ter beschikking 
worden gesteld van de verkoper teneinde te kunnen onderzoeken of de klachten al 
dan niet terecht werden geuit. De goederen waaromtrent de koper een klacht uit, 
moeten door de koper bewaard blijven totdat de klacht minnelijk dan wel gerechtelijk 
integraal is afgehandeld. Wanneer de goederen waaromtrent de klacht wordt geuit 
niet langer in het bezit van de koper zijn, verliest deze elke mogelijkheid om een klacht 
te formuleren opzichtens de verkoper.

In geval van afhaling wordt elk gebrek of niet-conformiteit die niet op precieze manier 
is vermeld op het vrachtdocument, geacht definitief gedekt te zijn en het product 
definitief te zijn aanvaard.

6. HOEVEELHEIDSTOLERANTIE
Behoudens dwingende wettelijke bepalingen of vermelding van “loading exact” op de 
orderbevestiging, kan de opgegeven hoeveelheid vermeerderd of verminderd worden 
met maximaal 10% wanneer dit vereist is door de beschikbare transportcapaciteit of 
teneinde vernietiging of beschadiging van de goederen tijdens transport te vermijden.

7. ALGEMENE WAARBORGEN EN BEPERKINGEN
De verkoper garandeert in het algemeen de deugdelijkheid van de door haar 
afgeleverde goederen en overeenkomstig de hieronder opgegeven regels.

Indien de verkoper voorziet in een keuringsinstantie en/of een mill-certificaat met 
betrekking tot de kwaliteit en hoeveelheid op de plaats van herkomst, dan zullen de 
vaststellingen dewelke in deze keuringen en/of certificaten zijn opgenomen - onder 
voorbehoud van eventuele toepasselijke herkeuringsregels worden beschouwd - als 
zijnde finaal en beslissend.

Bij afwezigheid van de vaststellingen van een keuringsinstantie of certificaten of 
aangaande alle aangelegenheden die niet opgenomen zijn in deze documenten, 
waarborgt de verkoper op het ogenblik en plaats van verzending van de goederen dat 
deze goederen van verkoopbare kwaliteit zijn en overeenkomstig de specificaties en 
toleranties opgenomen in de orderbevestiging.
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De verkoper geeft evenwel geen garantie op het gebruik dat de koper van de goederen 
wenst te maken. De koper dient zelf te onderzoeken of de goederen geschikt zijn voor 
het gebruik, de intensiteit van het gewenste gebruik of de levensduur en het bijhorend 
onderhoud dat men van het aangekocht goed wilt maken waarbij de koper afhankelijk 
van dit door hem gekozen gebruik, de geschiktheid van de goederen en de technische 
eigenschappen ervan dient te bepalen. De verkoper is hiervoor op geen enkele wijze 
aansprakelijk.

Indien het aangekochte goed gebruikt wordt voor een toepassing waarvoor het goed 
niet geschikt is, is er geen enkele garantie vanwege de verkoper.

De koper kan geen vrijwaringsvordering meer instellen of garantie meer vorderen 
wanneer hij de goederen heeft omgevormd, veranderd of verzaagd of anderszins 
bewerkt dan wel verwerkt. In voorkomend geval verliest de koper elk recht op garantie.

De aansprakelijkheid van de verkoper voor de door de verkoper geleverde goederen 
is beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen één jaar na de 
levering van de goederen. 

Eventuele klachten over deze verborgen gebreken dienen alleszins op straffe van 
verval1) onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen na ontdekking van het 
gebrek of niet-conformiteit per aangetekend schrijven door de koper aan de verkoper 
te worden gemeld 2) waarbij deze melding de gedetailleerde beschrijving van het 
gebrek dient te bevatten waarbij 3) de koper de verkoper de mogelijkheid biedt om 
onder redelijke omstandigheden over te kunnen gaan tot inspectie van de goederen in 
ongewijzigde vorm, 4) de koper op ontegensprekelijke wijze op grond van documenten 
en identificatiegegevens opgenomen in de goederen, kan aantonen dat de goederen 
van de verkoper afkomstig zijn. Het niet naleven van deze voorschriften leidt tot de 
niet-ontvankelijkheid van de klacht.

De door de verkoper erkende of lastens de verkoper vastgestelde aansprakelijkheid is 
strikt beperkt tot de herlevering van de gebrekkige goederen ofwel tot creditering van 
de corresponderende factuur. De garantieverplichting van de verkoper is strikt beperkt 
tot het voorgaande. In geen enkel geval zal de garantieverplichting betrekking hebben 
op enige indirecte schade zoals omzetverliezen, winstderving etc. en in elk geval zal 
de garantieverplichting van de verkoper nooit de grenzen van zijn verzekeringsdekking 
overschrijden.

Mondelinge of schriftelijke adviezen verstrekt door de verkoper zijn louter informatief. 
Enkel wanneer een advies door de verkoper aangerekend werd is de verkoper 
aansprakelijk voor het afgeleverd advies en dit ten belope van maximaal het bedrag 
van de vergoeding dewelke voor het advies werd aangerekend.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de goederen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van de 
verkoper.

Ingeval de goederen in bezit zijn van de koper, dan zal de koper deze goederen 
bewaren zodat deze duidelijk identificeerbaar zijn als in eigendom toebehorende aan 
de verkoper.

Behoudens afwijkende incoterm vermeldt in de orderbevestiging, gaat het risico op 
verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen over op de koper vanaf de 
bestelling.

Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper doorstaat de samenloop. Bij insolventie 
van een van de partijen of eender welke andere situatie van samenloop worden de 
wederzijdse schulden en schuldvorderingen van partijen gecompenseerd tot het 
nettoresultaat van deze schuldvergelijking en/of-verrekening, dat door de ene of de 
andere verschuldigd zal zijn. 

9. BETALINGEN
Alle facturen zijn betaalbaar op de opgegeven vervaldatum en bij gebreke hieraan 15 
dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt op de vennootschapszetel van de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om haar goederen aan te rekenen naarmate 
zij geleverd worden zoals in geval van een deellevering.

Klachten, opmerkingen of betwistingen in verband met de factuur moeten door de 
koper schriftelijk per aangetekende brief gemeld worden uiterlijk 5 werkdagen na 
ontvangst.

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd met  conventionele intresten à rato van 10% per jaar. 
Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestellingen 
worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaand 
factuurbedrag.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur of het niet respecteren van 
enige andere verbintenis door de koper, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, 
zelfs niet vervallen facturen van de verkoper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Schuldvergelijking door de koper met de verkoopfacturen van de verkoper wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.

Klachten over gebreken of niet-conformiteit schorten de betalingsverplichting in 
hoofde van de koper niet op.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen van huidig artikel een uitdrukkelijk 
ontbindend beding uitmaakt. Onverminderd van recht op schadevergoeding, behoudt 
de verkoper zich het recht voor dit contract ten allen tijden te ontbinden of te verbreken 
middels een aangetekende brief van de verkoper aan de koper bij de niet-betaling 
op de vervaldag van een enkele factuur, protest van een wisselbrief, de aanvraag tot 
bescherming tegen de schuldeisers, iedere aanvraag van betalingsuitstel, zelfs niet 
officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de koper blijkt.

10. OVERMACHT
De verkoper is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige 
verbintenis jegens de koper in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan 
de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper geheel of 
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de 
wil van de verkoper, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming 
van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden 
alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, 
vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de verkoper, 
tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-
out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, 
informatica-, internet- of telecommunicatiestortingen, beslissingen of interventies van 
overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of 
licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. In geval 
van overmacht worden de verplichtingen van de verkoper opgeschort.                                       

11. TEKORTKOMING
Bij toerekenbare tekortkoming in hoofde van de koper van één van zijn verplichtingen 
en zonder afbreuk te doen aan de andere remedies vermeld in deze algemene 
voorwaarden, kan de verkoper zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of 
rechterlijke machtiging en naar vrije keuze van de verkoper beslissen ofwel :

a. alle goederen van de koper, die zich nog in het bezit van de verkoper bevinden, 
achter te houden ter nadere waarborg van de naleving van nog door de koper 
verschuldigde prestaties. 

b. de verbintenissen van de verkoper op te schorten tot wanneer de niet-
uitvoering in hoofde van de koper wordt geremedieerd. 

c. de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden waarbij de koper 
gehouden zal zijn tot het betalen een forfaitaire schadevergoeding van 30 
% onverminderd het recht voor de verkoper om zijn werkelijke schade te 
bewijzen

Alle verbintenissen tussen partijen worden geacht deel uit te maken van een 
en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in 
opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd, middels verschillende, opeenvolgende 
orderbevestigingen tot stand komt en/of middels opeenvolgende facturen wordt 
aangerekend.

12. BETWISTINGEN
Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht met uitsluiting 
van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980. In geval van betwisting zullen de 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt exclusief bevoegd zijn.  

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN...2/2


