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ALGEMENE VOORWAARDEN 
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1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van lonen en 

materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op 
evenredige wijze aan te passen. 

 
2.  Bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging. 
 
3.  Afwijkende voorwaarden van medecontractanten zijn ons niet tegenstelbaar. 
 
4. Onze prijzen worden opgegeven in Euro. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere 

belasting  van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper 
vallen. 

 
5.  In geval van annulatie van de bestelling is de koper gehouden de verkoper integraal te vergoeden 

voor de geleden schade met een minimum van 20% van de waarde van de bestelling. 
 
6.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. 

Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de 
overeenkomst. 

 
7.  De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, welke de verzending ook moge zijn, 

zelfs franco. 
 
8.  Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het 

recht voor om na het verstrijken van de termijn van acht dagen, de overeenkomst als ontbonden te 
beschouwen en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. 
De koper is alsdan gehouden de verkoper integraal te vergoeden voor de geleden schade met een 
minimum van 30% van de waarde van de bestelling. 

 
9.  De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van 

de koper. 
 
10. Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen ingediend te worden, ten laatste twee dagen na 

ontvangst van het materiaal en alleszins voor het gebruik van het materiaal, d.m.v. een 
aangetekend  en gemotiveerd schrijven. 
Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en 
voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de 
zes maanden vanaf leveringsdatum en zulks binnen de acht dagen na het vaststellen van het 
gebrek. 
De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. 

 
11.Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze 

van onze leveranciers. 
De verkoper verbindt er zich enkel toe de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen 
of herstellen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse en/of 
onrechtstreekse schade. 
Werkuren en verplaatsingskosten zijn ten laste van de koper. 
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12.Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d...niet in de mogelijkheid verkeren de 
overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen 
zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden. 

 
13. Protest tegen de factuur dient te geschieden bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 

acht dagen na de factuurdatum. 
 
14. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum tenzij anders werd bedongen. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand 
van het factuurbedrag. 
Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding 
verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag als schadebeding. 
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze 
forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 
Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere facturen van de 
verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar onverminderd het recht van de verkoper zich te 
beroepen op de andere rechten onder huidige algemene voorwaarden. 

 
15. Bij niet-betaling houden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. 

Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet 
uitgevoerde gedeelte. 

 
16. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. 

Het risico gaat echter over op de koper bij contractsluiting. 
 
17. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen en het vredegerecht 5de kanton Antwerpen bevoegd. 
      Op de overeenkomst  is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
 
18. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische 

apparaten is Ysebaert toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. 
De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit 
zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van dit order/levering/factuur 
wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten die hierdoor vervangen worden. 
Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een 
beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). 
Indien gewenst, kan Ysebaert NV de klant in verbinding stellen met een operator voor een 
prijsofferte. 


