
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
 
1. ALGEMENE BEPALINGEN 
Elke klant die ons, hetzij rechtstreeks, hetzij langs onze vertegenwoordigers om, een bestelling overmaakt, of met ons wenst te contracteren, aanvaardt zonder 
enig voorbehoud huidige voorwaarden, die bij voorrang op al onze contracten van toepassing zijn, 
en op gelijk welke andere algemene voorwaarden of bijzondere aankoopvoorwaarden primeren. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om van 
onze algemene voorwaarden af te wijken. Onze contracten zijn persoonlijk en kunnen zonder ons akkoord niet overgedragen worden. 
 
2. OFFERTES - BESTELLINGEN - PRIJS 
Indien ze binnen de maand na hun overhandiging niet door de klant aanvaardt zijn, houden onze offertes op ons te verbinden. Zodra de bestellingen ons 
toekomen, worden ze als definitief beschouwd. Naar gelang de gevallen, zullen ze eventueel door ons schriftelijk bevestigd worden. 
Al onze prijzen zijn, exclusief B.T.W., in euro's uitgedrukt voor koopwaar in normale verpakking, verkocht vanuit onze magazijnen en zonder verzekerd te zijn. 
Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige kostprijs van de grondstoffen van de lonen, van de tarieven, van de taksen, van de huidige wisselkoersen, van de 
transportkosten en invoerrechten. Ingeval de leveringstermijnen door toedoen van de klant dienen verlengd te worden, behouden we ons het recht om 
onze prijzen te herzien indien de kosten een wijziging ondergaan. 
 
3. LEVERINGSTERMIJNEN 
Behoudens anders duiden-beding zijn de leveringstermijnen ter indicatieve titel, en zonderverplichting vermeld. Ze lopen vanaf de datum vermeld op onze 
schriftelijke orderbevestiging. 
Overmacht en vreemde oorzaken geven ons het recht, zonder vergoeding noch opzeg, af te zien van alle of een deel van onze verplichtingen of de 
uitvoering ervan uit te stellen. 
Een vertraging in de levering kan in geen geval leiden tot de nietigverklaring 
of ontbinding van de bestelling, noch aanleiding geven tot schadevergoeding. 
 
4. AFGIFTE - KLACHTEN 
Ongeacht de leveringsplaats, worden de koopwaren vermoed, in onze magazijnen te zijn afgegeven en goedgekeurd. De klant dient ze bijgevolg te 
controleren voordat ze gegeven worden. 
Zelfs indien de transportmiddelen ons toebehoren, is het risico voor het vervoer van de koopwaren voor de klant. Dit geldt eveneens ingeval van portvrije 
levering. 
De klant of de bestemmeling heeft er bijgevolg alle belang bij de goederen en hun gewicht bij aankomst te controleren. In geval van averij of indien er 
goederen ontbreken, is hij gehouden de verzending onder alle voorbehoud aan te nemen, teneinde zijn recht van verhaal tegen de vervoerder te 
vrijwaren. Wij wijzen elk protest en elke aansprakelijkheid af voor wat de uitwendig beschadigde verpakking of het niet overeenstemmend 
brutogewicht betreft. De koper aanvaardt dat de brutogewichten, die door ons gefactureerd worden, deze zijn die door de vervoerder zijn opgenomen, 
vervoerder die alle beschadigde colli of deze waarvan het gewicht niet juist is, weigert. 
In geval van levering met onze wagens of door tussenkomst van onze depothouders, moet het nazicht van de colli en van hun gewicht bij ontvangst 
der goederen plaatsvinden. Na aanneming wordt geen enkel protest meer aanvaard. Om in overweging genomen te worden, dient elk protest met 
betrekking tot verborgen gebreken ons per aangetekende brief te worden gericht binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek waarmee de 
koopwaar behept is. De klant dient deze gebreken te bewijzen. Het bestaan van verborgen gebreken geeft enkel aanleiding tot het vervangen van de 
beschadigde koopwaren, zonder enig andere vergoeding. Elke toezending van goederen of verpakkingen dient voorafgaandelijk door ons goedgekeurd 
te worden en zal portvrij aan de zetel van onze vennootschap geschieden op eigen risico van de klant. 
 
5. BETALINGEN 
Elke bestelling van minder dan 148,74 euro's wordt onder rembours verstuurd. 
Onze facturen dienen direct na ontvangst contant betaald te worden op de zetel van onze vennootschap, of door creditering van onze bankrekeningen. 
De niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft voor gevolg dat de debiteur automatisch voor elke andere vordering de bedongen 
betalingstermijnen verliest, zelfs indien er wisselbrieven als betaling werden overhandigd. 
Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, enerzijds een verwijlintrest opbrengen gelijk aan de 
jaarlijkse wettelijke intrestvoet +4%, en anderzijds een forfaitaire onherleidbare en konventionele vergoeding van 15% op de niet betaalde bedragen, met 
een minimum van 49,58 euro's. 
 
6. SCHORSING -VERBREKING - ONTBINDING 
Onze vennootschap heeft het recht, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, elke overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan te schorsen; 
indien de klant in gebreke blijft een bepaling van de overeenkomst na te leven of nalaat de verplichtingen voortvloeiend uit andere overeenkomsten 
aangegaan met ons, na te komen; - indien door overmacht de uitvoering van haar verplichtingen verhinderd worden of, ten gevolge van gelijk welke 
omstandigheden onafhankelijk van haar wil, de uitvoering van haar verplichtingen zulke kosten met zich mee zou brengen dat er een onevenwicht zou 
ontstaan tussen de wederzijdse prestaties. 
In geval van annulatie van de bestelling, verbreking of ontbinding van de overeenkomst, door toedoen van de klant of op haar verzoek, is de klant aan de 
vennootschap, als winst- derving en ten titel van de gedane kosten, een vergoeding verschuldigd die forfaitair 
en onherleidbaar begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs. 
Onze vennootschap zal steeds, indien het geval zich voordoet, het recht hebben om een vergoeding te vragen hoger dan 30% als zij kan bewijzen dat de 
door haar geleden schade hoger is. 
 
7.EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Onze waren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de verkoopprijs, de intresten, de vergoedingen en de eventuele kosten, en in geval van 
afgifte van cheques of wissels, tot de betaling ervan. 
Tot op zulk ogenblik is het formeel aan de klant verboden de waren verkopen, te verhuren, in pand te geven of op een andere wijze over deze waren te 
beschikken, zonder een voorafgaandelijke uitdrukkelijke en geschreven toelating van de vennootschap. 
 
8. BEVOEGDHEID 
In geval van betwisting van welke aard ook tussen partijen, zijn de Rechtbanken van Brussel (Vredegerecht van 2de Kanton) uitsluitend bevoegd, zelfs in 
geval van afgifte van een cheque of een wissel van samenhang, of oproeping tot vrijwaring. 
 
9.GDPR  
Wanneer diensten door Xeon International NV  worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat 
zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en verwerkt kunnen worden in het kader van het aanmaken en bijhouden 
van een klantendatabase, het versturen van facturen, het nakijken van solvabiliteit en in het algemeen voor het kunnen verstrekken van de diensten waarvoor 
Xeon International NV werd aangesteld. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere 
(re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar  
persoonsgegevens voor deze doeleinden. Slechts in het geval hiervoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven, zal de klant worden opgenomen in de 
nieuwsbrief van Xeon International NV. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. Xeon International NV zal deze persoonlijke informatie nooit 
doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk 
verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. 

 


