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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Bij iedere bestelling worden de hiernavolgende voorwaarden en bedingen geacht volledig aanvaard te 

zijn. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op gebeurlijke aankoopvoorwaarden van de klant. 

Andere voorwaarden zullen ons slechts tegenstelbaar zijn indien zij door ons schriftelijk werden 

aanvaard. 

 

 

Artikel 1 - Offertes 

 

1.1. Al onze aanbiedingen met betrekking tot prijs, hoeveelheid, leveringstermijn en 

leveringmogelijkheid, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. 

 

 

 

Artikel 2 - Prijzen 

 

2.1. De leveringen worden gefactureerd aan de prijs die geldt op de dag van de verzending, behalve 

vast overeengekomen prijzen gedurende een welbepaalde periode. 

23.2. Een eventuele verhoging van de rechten of taksen, van de lonen, sociale lasten en grondstoffen, 

toegepast tussen de datum van bestelling en de datum van uitvoering is ten laste van de koper. In dit 

geval wordt de definitieve prijs bevestigd op het ogenblik van de uitvoering. 

2.3. De weegschaal van de verkoper is maatgevend, tenzij de koper op zijn kosten in een erkend 

weegstation laat wegen. 

2.4. De aanvaarde gewichtsverschillen kunnen maximum 1% bedragen. De koper verklaart zich 

bereid het werkelijk ontvangen gewicht te betalen. 

2.5. De toeslag voor een spoedzending blijft ten laste van de koper. 

 

 

 

Artikel 3 - Leveringstermijn en -plaats 

 

3.1. De opgegeven leveringstermijn is zuiver indicatief. 

3.2. De levering geschiedt ex magazijn, of volgens de op offerte bevestigde Incoterms, op het 

ogenblik van het terbeschikkingstelling van de goederen. 

3.3. In geval van vertraging bij de levering zal de koper in geen geval recht hebben op 

schadevergoeding, noch het recht hebben om de overeenkomst te verbreken. 

 

 

 

Artikel 4 - Risico-overdracht 

 

4.1. Alle risico's die de goederen lopen zijn voor de koper vanaf het ogenblik dat de goederen te zijner 

beschikking worden gesteld in onze magazijnen en/of fabriek, zelfs in het geval waarin het vervoer te 

onzen laste is, en dit ongeacht het beding van eigendomsvoorbehoud. 
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Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud en intellectuele rechten 

 

5.1. Alle goederen door ons geleverd blijven, zelfs indien ze bewerkt worden, onze eigendom tot 

volledige betaling van al onze vorderingen, inclusief een eventueel saldo te onzen gunste 

voortkomend uit vroegere transacties. De goederen kunnen derhalve door "Emulco Laboratories 

CVBA" gedurende de ganse periode van eigendomsvoorbehoud ten allen tijde teruggevorderd 

worden. 

5.2. In geval van verwerking van de voorbehouden goederen handelt de koper voor de verkoper. Het 

eigendomsvoorbehoud van de verkoper strekt zich uit tot de door de verwerking ontstane goederen, 

doch de koper kan over de goederen beschikken mits voldoende garantie. 

5.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt "Emulco Laboratories CVBA" de 

auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, 

verstrekte en vervaardigde ontwerpen, formules, producten enz. Deze gegevens mogen zonder 

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Emulco Laboratories CVBA" niet worden 

gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.  

 

 

Artikel 6 - Klachten 

 

6.1. De juistheid van de levering moet bij ontvangst worden nagezien door de koper. Fouten in de 

levering moeten op de leveringsbon worden vermeld en schriftelijk aan "Emulco Laboratories CVBA" 

worden bevestigd binnen de 24 uren. 

6.2. Andere klachten moeten onmiddellijk en uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen per 

aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van "Emulco Laboratories CVBA" gericht 

worden. "Emulco Laboratories CVBA" kan hoogstens gehouden zijn tot vervanging van de niet-

conform geleverde goederen. 

6.3. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper. 

6.4. Verpakkingen en inhoud van de niet-conform geleverde goederen moeten door de koper ter 

beschikking gehouden worden. 

6.5. Terugzending kan slechts na voorafgaande schriftelijke machtiging van de verkoper, mits 

naleving van de verzend- of andere instructies en binnen een termijn van 8 dagen. Tijdens de 

terugzending blijft het risico over de goederen voor rekening van de koper. 

6.6. Een klacht ontlast de koper niet van zijn verplichting tot betaling. 

6.7. De afnemer beschikt niet over het recht om van zijn bestelling af te zien. Bij inbreuk op deze 

bepaling zal de afnemer "Emulco Laboratories CVBA" vergoeden voor alle tot op dat moment 

gemaakte kosten, de gederfde winst gelijk aan 30 % van het bedrag van de geannuleerde bestelling, en 

meer in het algemeen, voor alle directe en indirecte vermogensschade ingevolge de annulatie, 

onverminderd het recht van "Emulco Laboratories CVBA" om de bestelling te doen afnemen. 

 

 

Artikel 7 - Betalingen 

 

7.1. Het bedrag van onze facturen is, tenzij anders vermeld in een schriftelijke en getekende offerte, 

steeds betaalbaar netto contant en zonder korting op de maatschappelijke zetel van "Emulco 

Laboratories CVBA.". 

7.2. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op. 

7.3. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als 

ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. 

7.4. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend 

schrijven binnen de 8 dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijl intrest op van 10% per jaar. 
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7.5. Bij niet-betaling van een factuur worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen 

opeisbaar. 

7.6. In geval van niet-betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de 

schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van art. 1147 B.W. 

tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het 

onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.400 EUR per factuur, 

onverminderd de verwijlintresten en de eventuele gerechtskosten. Overschrijding van een 

betalingstermijn of elke ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de afnemer brengt, naar 

keuze van "Emulco Laboratories CVBA", rechtens en zonder ingebrekestelling , de hierna genoemde 

gevolgen met zich mee: hetzij de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen, uit 

welke hoofde dan ook, en stopzetting van verdere levering, hetzij ontbinding van de overeenkomst 

met inhouding van de reeds ontvangen aanbetalingen tot alle bedragen verschuldigd vastgesteld en 

betaald werden. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst is de afnemer aan "Emulco Laboratories 

CVBA" een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 % van de gecontracteerde 

prijs, onverminderd het recht van "Emulco Laboratories CVBA" om een hogere vergoeding te 

vorderen mits bewijs van de werkelijk geleden schade. 

 

 

Artikel 8 - Waarborg 

 

8.1. De waarborg wegens verborgen gebreken van de producten beperkt zich tot de vervanging van de 

koopwaar. De vergoeding van de bewezen schade, door de koper geleden, zal in geen geval het 

bedrag van de verkoopprijs van het aangewende product kunnen overschrijden. 

8.2. De aansprakelijkheid van "Emulco Laboratories CVBA" voor verborgen gebreken in de 

geleverde goederen en/of diensten is beperkt tot een maximale termijn van 12 (twaalf) maand te 

rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de goederen en/of diensten. Op straffe van verval dient 

het verborgen gebrek binnen de 7 dagen na ontdekking daarvan (of na datum wanneer het gebrek had 

moeten worden ontdekt) aan "Emulco Laboratories CVBA" schriftelijk te worden gemeld.   

8.3. Bij het verstrijken van chemische en technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, gaat 

de "Emulco Laboratories CVBA." enkel een middelenverbintenis aan zonder enig resultaat te 

waarborgen. Deze adviezen zijn slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor de "Emulco 

Laboratories CVBA" geen aansprakelijkheid aanvaardt. De koper dienst zelf de goederen te testen. 

 

 

Artikel 9 - Stockage 

 

9.1. "Emulco Laboratories CVBA." is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de goederen die 

opgeslagen zijn in haar magazijn en/of fabriek, vanaf het moment dat ze ter beschikking werden 

gesteld van de koper. 

9.2. Indien de goederen, na het ter beschikking stellen, langer dan één maand gestockeerd blijven in 

ons magazijn, worden stockagekosten aangerekend aan de klant.  

 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en Bevoegdheid 

 

10.1 Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het 

internationaal privaatrecht, is van toepassing. 

10.2. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het 

gerechtelijk arrondissement Gent (België) van de plaats waar de maatschappelijke zetel van "Emulco 

Laboratories CVBA" gevestigd is. 
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Artikel 11 - Voorrang 

 

De Nederlandse tekst heeft voorrang in geval van interpretatiegeschil tussen de diverse teksten. De 

Franse, Engelse en Duitse vertaling van deze algemene voorwaarden is terug te vinden op de website 

van "Emulco Laboratories CVBA" en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 

 

Le texte néerlandais a priorité en cas de différence d'interprétation. Le texte français, anglais ou 

allemand des présentes conditions générales est accessible sur le website de "Emulco Laboratories 

CVBA" et peut être obtenu sur simple demande. 

 

The Dutch text has priority in case of difference in the interpretation. The English, French or German 

translation of the present general conditions can be consulted on "Emulco Laboratories CVBA"’s 

website and obtained on request. 

 

Der niederländische Text hat Vorrang, solte eine Interpretationsmöglichkeit zwichen den 

verschiedenen Texten entstehen. Der franzosische, englische oder deutsche übersetzung der 

allgemeinen Bedingungen kann auf der "Emulco Laboratories CVBA" Website  eingesehen werden 

und ist auf einfache Anfrage zu bekommen. 

 

 


