ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met de Verkoper. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van
de Verkoper en geeft hij aan deze te kennen.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien de Verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.
1.3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever.
 2ႇHUWHVHQEHYHVWLJLQJHQ
 $OOHDDQELHGLQJHQHQRႇHUWHV]LMQQLHWELQGHQGWHQ]LMGHYHUNRRSSULMVJHGXUHQGHHHQEHSDDOGHJHOGLJKHLGVWHUPLMQDOVELQGHQGZHUGEHGRQJHQ
 'HDDQELHGLQJHQRIRႇHUWHVYDQGH9HUNRSHUEOLMYHQJHOGLJJHGXUHQGHHHQPD[LPDOHWHUPLMQYDQGDJHQ'HRYHUHHQNRPVWNRPWSDVJHOGLJWRWVWDQGQDRQGHUWHNHQLQJYRRUDNNRRUGGRRUGH.RSHU
2.3. Alle koopovereenkomsten gesloten door tussenpersonen zoals handelsvertegenwoordigers, handelsagenten, etc. verbinden de Verkoper slechts nadat deze ze schriftelijk bevestigd heeft of er een
EHJLQYDQXLWYRHULQJDDQJHJHYHQKHHIW]HOIVLQGLHQGH9HUNRSHU]RXQDJHODWHQKHEEHQYRRUJDDQGHYHUNRRSRYHUHHQNRPVWHQVFKULIWHOLMNWHEHYHVWLJHQ'H]HEHSDOLQJLVQLHWWRHSDVVHOLMNRSRႇHUWHQ
gedaan aan of verkopen gesloten met consumenten.
 'H.RSHUZRUGWYHURQGHUVWHOGDNNRRUGWHJDDQPHWGHLQKRXGYDQGHEHYHVWLJLQJYDQGH9HUNRSHULQGLHQKLMQLHWELQQHQGHYLHUGDJHQVFKULIWHOLMN]LMQHYHQWXHOHRSPHUNLQJHQDDQGH9HUNRSHUKHHIW
doen kennen.
 2SHHQGHUZHONHVRRUWQDWXXUVWHHQZRUGWQRRLWJDUDQWLHJHJHYHQ,PPHUVELMEHVWHOOLQJYDQGHUJHOLMNHSURGXFWHQLQQDWXXUVWHHQQHHPWGH.RSHUDOOHULVLFR¶VRS]LFKHQYHUNODDUWKLMXLWGUXNNHOLMN
voldoende de staat, hoedanigheid en kwaliteiten evenals de gebreken ervan te kennen en ontslaat de verkoper alle verantwoordelijkheid ook wat betreft de verborgen gebreken.
Aangezien de staalpanelen onmogelijk alle kleurschakeringen van de natuursteen kunnen weergeven, kunnen deze dan ook enkel als type-referentie worden beschouwd. Bovendien kan geen
enkele klacht worden aanvaard over onregelmatigheden met betrekking tot kleurschakeringen, aders, schilfers, kalkuitslag, mineralen e.d.

'H.RSHUGLHQWYRRUKHWSODDWVHQYDQGHPDWHULDOHQGHNHX]HGHWRQDOLWHLWHQKHWNDOLEHUWHFRQWUROHUHQ'H9HUNRSHUQHHPWJHHQYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYRRUJHSODDWVWHPDWHULDOHQ
De door de Verkoper opgegeven hoeveelheden werden berekend volgens uw gegevens en zijn bijgevolg louter informatief. De Verkoper kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 %HODVWLQJHQ
3.1. Alle belastingen van welke aard ook, die de verkoopartikelen of hun vervoer belasten, met inbegrip van de nieuwe belastingen die zouden worden ingesteld of van toepassing worden in de loop van
GHXLWYRHULQJYDQGHNRRSRYHUHHQNRPVW]LMQWHQODVWHYDQGH.RSHU
 /HYHULQJHQULVLFR¶V
 'HJRHGHUHQZRUGHQVWHHGVYRRUUHNHQLQJHQRSULVLFRYDQGH.RSHUYHUYRHUG]HOIVLQGLHQGHSULMVLVYDVWJHVWHOGIUDQFREHVWHPPLQJ
 'H.RSHUYHUELQGW]LFKHUWRHRPRSGHOHYHULQJVGDWXPGHQRGLJHDUEHLGVNUDFKWHQHQKHWQRGLJHPDWHULHHOWHUEHVFKLNNLQJWHVWHOOHQRPRQPLGGHOOLMNQDDDQNRPVWYDQGHJRHGHUHQHHQVQHOOHORVVLQJ
WHYHU]HNHUHQ,QGLHQGH.RSHULQJHEUHNHEOLMIW]XONVWHGRHQ]DOGH9HUNRSHUGHKLHUXLWYRRUWYORHLHQGHELMNRPHQGHNRVWHQLQUHNHQLQJEUHQJHQ
 %HKRXGHQVLQJHYDOYDQRS]HWRIYDQJURYHIRXWLVGH9HUNRSHUQLHWDDQVSUDNHOLMNLQGLHQWHUJHOHJHQKHLGYDQGHOHYHULQJVFKDGHZHUGWRHJHEUDFKWDDQ]DNHQGLHGH.RSHURQGHU]LMQEHZDULQJKHHIW
 ,QGLHQGHOHYHULQJRYHUHHQJHNRPHQLVIUDQFRRSYUDFKWZDJHQZHUIRIPDJD]LMQYDQGH.RSHULVGH9HUNRSHUVOHFKWVYHUSOLFKWRSGH]HSODDWVHQWHOHYHUHQYRRU]RYHU]LMYHLOLJHQRSQRUPDOHZLM]H
met de beladen vrachtwagen kunnen worden bereikt. Tevens moet de ondergrond voldoende stabiel zijn om bij het gebeurlijke gebruik van de laadkraan de druk van de steunpoten te dragen. Indien
dit niet mogelijk blijkt is de Verkoper gehouden zo dicht mogelijk bij de aangewezen plaats van levering waar hij met zijn vervoermiddel veilig kan geraken, naast het vervoermiddel te lossen. In dit
JHYDOYHUWRHYHQGHJRHGHUHQRSULVLFRYDQGH.RSHURSGHSODDWVZDDU]LMJHORVWZHUGHQ
4.5. Indien materialen moeten worden geleverd op een werf gebeurt dit steeds op het risico van de klant. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is ten laste van de klant en niet verhaalbaar op de
9HUNRSHU GLW DOOHV EHKRXGHQV ]ZDUH IRXWHQ YDQ GH FKDXႇHXU YDQ GH 9HUNRSHU 'H NODQW LV WHYHQV DDQVSUDNHOLMN YRRU EHVFKDGLJLQJHQ DDQ GH YHUYRHUVPLGGHOHQ YDQ 9HUNRSHU WHQ JHYROJH YDQ
RQJHYDOOHQRSGHZHUI,QJHYDOYDQWZLMIHORYHUGHYHLOLJKHLGYDQHHQOHYHULQJRSGHZHUINDQGHNODQWGHFKDXႇHXUYHU]RHNHQGHZHUIRS]LMQULVLFRRSWHULMGHQHQWHORVVHQ'DDUWRH]DOGHFKDXႇHXU
GHNODQWYUDJHQGHUXJ]LMGHYDQGHYHU]HQGQRWDWHRQGHUWHNHQHQLQKHWGDDUWRHEHVWHPGHYDNZDDUGRRUGHNODQWEHYHVWLJWGDWKLMGHFKDXႇHXUGHRSGUDFKWKHHIWJHJHYHQGHZHUIRS]LMQULVLFRRSWH
rijden.
 :DDUERUJSDOHWWHQZRUGHQHQNHOJHFUHGLWHHUGELMWHUXJJDYHGRRUGHNODQWELQQHQHHQSHULRGHYDQPDDQGHQQDOHYHULQJHQGLWLQJRHGHVWDDW$QGHUHYHUSDNNLQJHQZDDUYDQGHZDDUGHDI]RQGHUOLMN
LQUHNHQLQJZRUGWJHEUDFKWZRUGHQHQNHOJHFUHGLWHHUGZDQQHHU]LMLQJRHGHVWDDWZRUGHQWHUXJJH]RQGHQELQQHQHHQSHULRGHYDQGDJHQQDOHYHULQJ
 *HOHYHUGHJRHGHUHQZRUGHQQLHWWHUXJJHQRPHQ:DQQHHUGH.RSHULQEHSDDOGHXLW]RQGHUOLMNHRPVWDQGLJKHGHQHULQWRHVWHPWGHJHOHYHUGHJRHGHUHQWHQHPHQGDQ]DOGLWJHVFKLHGHQDDQ
YDQGHJHIDFWXUHHUGHZDDUGHH[FOXVLHI%7:$IJHKDDOGHJRHGHUHQZRUGHQHQNHOWHUXJJHQRPHQLQRQJHRSHQGHYHUSDNNLQJRQEHVFKDGLJGHQELQQHQHHQSHULRGHYDQPDDQGHQQDYHUNRRSHQ
is enkel mogelijk voor stockartikelen.
 $DQYDDUGHQHQNODFKWHQ
5.1. Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen
SHUDDQJHWHNHQGHEULHIRISHUID[GRRUGH.RSHUDDQGH9HUNRSHU]LMQYHU]RQGHQ
 'HJHOHYHUGHJRHGHUHQGLHKHWYRRUZHUSYDQHHQNODFKWXLWPDNHQPRHWHQGRRUGH.RSHURQDDQJHURHUGEHZDDUGZRUGHQ]RDOVLQGHVWDDWZDDULQ]H]LFKEHYRQGHQRSKHWRJHQEOLNYDQKHWORVVHQ
totdat de Verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is toe over te gaan. Gedurende het onderzoek van de klacht door de Verkoper, zal
GH.RSHUGHJRHGHUHQDOGXVRS]XONHZLM]HRSVODDQRIEHZDUHQGDWYHUGHUHEHVFKDGLJLQJRIYHUQLHOLQJZRUGWYHUKLQGHUG
 'HDIPHWLQJHQHQNOHXUHQYDQGHJRHGHUHQPRJHQHHQQRUPDOHDIZLMNLQJYDQRQJHYHHUYHUWRQHQKHW]LMLQYHUJHOLMNLQJPHWGHPRQVWHUVKHW]LMYDQGHHQHOHYHULQJWRWGHDQGHUH'HRSJHJHYHQ
gewichten worden echter louter ten titel van inlichting verstrekt.
5.4. In geval de Verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal zijn verplichting ertoe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.
5.5. Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking der materialen altijd als aanvaarding ervan.
 +HWLQGLHQHQYDQNODFKWHQJHHIWGH.RSHUQLHWKHWUHFKWGHEHWDOLQJYDQJHOHYHUGHJRHGHUHQRSWHVFKRUWHQ
 'HFRQWUROHRYHUGHJHOHYHUGHKRHYHHOKHGHQ]DOWHJHQVSUHNHOLMNELMGHDDQNRPVWJHVFKLHGHQPHWGHFKDXႇHXURIPHWGHYHUYRHUGHU%HKRXGHQVLQJHYDOYDQHHQRSGHGDJGHUOHYHULQJLQJHGLHQGH
HQDOVMXLVWHUNHQGHNODFKW]LMQGHSDUWLMHQJHERQGHQGRRUGHKRHYHHOKHGHQYHUPHOGRSGHYUDFKWEULHIRIGHDÀHYHUERQ
 :DQQHHU GH EHKRRUOLMNH NZDOLWHLW YDQ GH PDWHULDOHQ EHWZLVW ZRUGW EHSHUNW GH YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG YDQ GH 9HUNRSHU ]LFK XLWVOXLWHQG WRW GH ZDDUGH YDQ GH RQGHXJGHOLMNH SURGXFWHQ HQ WRW GH
tussenkomst van de fabrikant/leverancier.
 /HYHULQJVWHUPLMQ
 7HQ]LMXLWGUXNNHOLMNDQGHUVLVRYHUHHQJHNRPHQ]LMQGHLQGHRUGHUEHYHVWLJLQJHQYHUPHOGHOHYHULQJVWHUPLMQHQRSJHJHYHQWHQWLWHOYDQLQOLFKWLQJHQ]RQGHUZDDUERUJ
 7HQDDQ]LHQYDQFRQVXPHQWHQZRUGWGHOHYHULQJVWHUPLMQ]RH[DFWPRJHOLMNYRRURSJHVWHOG$OOHHQGHFRQVXPHQWNDQGHYHUNRRSRYHUHHQNRPVWRQWELQGHQLQGLHQEHKRXGHQVRYHUPDFKWGHOHYHULQJ
meer dan vier weken na het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn nog niet plaats heeft gehad.
 'HOHYHULQJVWHUPLMQEHJLQWWHORSHQELMGHRQWYDQJVWYDQHHQYROOHGLJHHQUHJHOPDWLJHEHVWHOOLQJ
 =HOIVLQJHYDOHHQYDVWHOHYHULQJVWHUPLMQZHUGRYHUHHQJHNRPHQNDQGH9HUNRSHUQLHWDDQVSUDNHOLMNJHVWHOGZRUGHQZHJHQVRYHUVFKULMGLQJYDQGHOHYHULQJVWHUPLMQLQGLHQGH]HRYHUVFKULMGLQJWH
wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de Verkoper.

:RUGHQRQGHUPHHUXLWGUXNNHOLMNDOVRYHUPDFKWDDQ]LHQYRUVWEUDQGQDWXXUUDPSHQUHOOHQVFKDDUVWHDDQYHUYRHUPLGGHOHQRQGHUEUHNLQJYDQKHWYHUYRHUYHUWUDJLQJELMOHYHULQJGRRUHHQOHYHUDQFLHU
staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zoals op het ogenblik van het afsluiten van de
overeenkomst het geval was, alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten de wil van de Verkoper zou worden gestoord.
In geval van overmacht zal de leveringstermijn niet alleen met een evenredige duur worden verlengd, maar tevens met een redelijke termijn, rekening houdende met de verbintenissen die de
Verkoper tegenover derden is aangegaan.
 %HWDOLQJHQ
 )DFWXUHQ]LMQEHWDDOEDDURSKXQYHUYDOGDJRSGH]HWHOYDQGH9HUNRSHU'HYHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQGH9HUNRSHU]LMQQLHWEHYRHJGRPEHWDOLQJHQWHLQQHQ3URWHVWHQYDQIDFWXUHQGLHQHQRSVWUDႇH
YDQYHUYDOWHZRUGHQYHUVWXXUGSHUDDQJHWHNHQGVFKULMYHQELQQHQGHGDJHQQDGHYHU]HQGLQJYDQGHIDFWXXU
7.2. Bij gebreke van algehele betaling op de vervaldag, is de klant, dewelke niet als consument kan worden aangemerkt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheids-intrest verschuldigd
DDQGHLQWUHVWYRHWRYHUHHQNRPVWLJGH:HWYDQDXJXVWXVWHU%HVWULMGLQJYDQGH%HWDOLQJVDFKWHUVWDQGELM+DQGHOVWUDQVDFWLHVDOVRRNHHQIRUIDLWDLUHVFKDGHYHUJRHGLQJLQUHNHQLQJYDQYDQ
het factuurbedrag.
7.3. Bij gebreke aan algehele betaling op de vervaldag, is de klant, dewelke als consument moet worden aangemerkt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheids-intrest verschuldigd
DDQ GH ZHWWHOLMNH LQWUHVWYRHW DOVRRN HHQ IRUIDLWDLUH VFKDGHYHUJRHGLQJ YDQ  YDQ KHW IDFWXXUEHGUDJ PHW HHQ PLQLPXP YDQ  (85 RQYHUPLQGHUG KHW UHFKW YDQ GH FRQVXPHQW RP HHQ
gelijkwaardige schadevergoeding te vorderden indien de Verkoper in gebreke blijft.
7.3. De niet-betaling heeft tevens tot gevolg dat alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden en dat alle door de Verkoper verleende
kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.
 'H9HUNRSHUKHHIWLQJHYDOYDQQLHWEHWDOLQJKHWUHFKW]RQGHUYRRUDIJDDQGHLQJHEUHNHVWHOOLQJHQ]RQGHUUHFKWHUOLMNHWXVVHQNRPVWGHEHVWDDQGHRYHUHHQNRPVWHQWHQODVWHYDQGH.RSHUJHKHHORI
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade.
 =HOIVQDGDWGHYHUNRRSEHYHVWLJGLVEHKRXGWGH9HUNRSHU]LFKKHWUHFKWYRRURP]HNHUKHGHQWHHLVHQGLHGHJRHGHXLWYRHULQJYDQGHYHUELQWHQLVVHQYDQGH.RSHUZDDUERUJHQ'H9HUNRSHULV
gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden hem niet gegeven werden. In dit laatste geval zal de Verkoper het recht hebben om van rechtswege
en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
 9HUEUHNLQJ
 2YHUPDFKW]RDOVRPVFKUHYHQLQDUWLNHOJHHIWGH9HUNRSHUKHWUHFKWRPGHRYHUHHQNRPVWJHKHHORIJHGHHOWHOLMNWHYHUEUHNHQ]RQGHUHQLJHYHUSOLFKWLQJWRWVFKDGHYHUJRHGLQJ
 ,Q JHYDO YDQ YHUDQGHULQJ LQ GH WRHVWDQG YDQ GH .RSHU ]RDOV RYHUOLMGHQ RQW]HWWLQJ RSVOXLWLQJ RI LHGHUH DQGHUH EHSHUNLQJ YDQ EHNZDDPKHLG LQ JHYDO GH .RSHU ppQ RI PHHU YDQ
zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit
JHKHHO RI JHGHHOWHOLMN VWRS]HW LQ JHYDO GH NRSHU RYHUJDDW WRW YHUHႇHQLQJ IXVLH RI VSOLWVLQJ LQ JHYDO ]LMQ YHUPRJHQ JHKHHO RI JHGHHOWHOLMN LQ EHVODJ ZRUGW JHQRPHQ EHKRXGW
GH 9HUNRSHU ]LFK KHW UHFKW YRRU RP HONH NRRSRYHUHHQNRPVW DO GDQ QLHW JHGHHOWHOLMN XLWJHYRHUG ZHJHQV KHW ORXWHUH IHLW GDW ppQ GHU YRRUPHOGH JHEHXUWHQLVVHQ ]LFK YRRUGRHW
ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding.
Indien de Verkoper van zijn voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door de
YHUNRSHUDDQGH.RSHUZRUGWJHULFKWHQ]DOGH9HUNRSHUJHUHFKWLJG]LMQGHJHOHYHUGHJRHGHUHQGRFKQRJRQEHWDDOGHJRHGHUHQWHUXJWHYRUGHUHQ
 7HQDDQ]LHQYDQRYHUHHQNRPVWHQGLHPHWFRQVXPHQWHQ]LMQJHVORWHQEHVFKLNWGH9HUNRSHUVOHFKWVRYHUKHWUHFKWEHGRHOGLQDUWLNHOLQGLHQHQYRRU]RYHUGHFRQVXPHQWLQJHEUHNHLVJHEOHYHQ
]LMQEHWDOLQJVYHUSOLFKWLQJXLWGHRYHUHHQNRPVWXLWWHYRHUHQ]RDOVRQGHUPHHULQppQYDQGHYROJHQGHJHYDOOHQ
- De consument een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indient;
- Indien de consument in staat van kennelijk onvermogen verkeert;

'HNUHGLHWZDDUGLJKHLGYDQGH.RSHUZH]HQOLMNLVDDQJHWDVW
 (LJHQGRPVYRRUEHKRXG
Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de Verkoper.
 2QJHOGLJKHLG
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg
gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet
uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.
 *HVFKLOOHQ
Op de overeenkomsten gesloten met de Verkoper is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit zal worden beslecht door de rechtbanken van de zetel van
de Verkoper.

