Algemene verkoopswaarden
1 TOEPASSING
Behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst zijn de hierna volgende
verkoopsvoorwaarden van toepassing. Ieder door de klant gestelde tegenvoorwaarde is alleen
rechtsgeldig wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werd aanvaard.
2 EIGENDOM
De door HANS KEUKENS geleverde zaken blijven eigendom van HANS KEUKENS totdat de klant alle
(betalings)verplichtingen is nagekomen. Indien de klant haar verplichtingen niet nakomt of er vrees
bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is HANS KEUKENS gerechtigd om afgeleverde zaken, waarop
het eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant (of derden die de zaak voor de klant houden) op te
halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen. De klant is verplicht de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen
diefstal. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van HANS
KEUKENS zijn gebleven, is HANS KEUKENS te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken
te overtuigen. De klant machtigt HANS KEUKENS onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
3 LEVERING
De goederen worden steeds op risico van de bestemmeling vervoerd. Alle klachten met betrekking
tot de geleverde goederen zijn slechts ontvankelijk mits bij ontvangst van de goederen op de
leveringsstaat van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding
van het aantal en de kwaliteit van de beschadigde of ontbrekende goederen op voorwaarde dat dit
voorbehoud aan HANS KEUKENS per aangetekende brief wordt bevestigd binnen de termijn zoals
hierna is bepaald in art. 5. De eventueel vermelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van
inlichting vermeld en binden HANS KEUKENS niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op
schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant treft vooraf alle voorzieningen
wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de werf.
4 AANSPRAKELIJKHEID
De koper is verplicht de geleverde keuken te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en
conform de specifieke technische voorschriften van de geleverde elektrische toestellen. De klant
treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de werf. De klant is
steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. zijn goederen of goederen van derden die geleden wordt
ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal de toegang tot de plaatsen, waar door HANS KEUKENS
wordt gewerkt, verbieden voor derde personen.
5 KLACHTEN
Eventuele klachten in verband met de levering en de kwaliteit van de producten worden slechts
aanvaard indien zij HANS KEUKENS bereiken binnen de drie dagen na de levering.
Eventuele klachten in verband met de inhoud van de facturen dienen ons binnen de acht dagen na
factuurdatum per aangetekende brief toe te komen, zo niet wordt de factuur door de koper geacht
aanvaard te zijn.
6 BETALING
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Schoonaarde. De betaling gebeurt als volgt:
30% dient te worden betaald na tekenen bestelbon;
60% dient te worden betaald uiterlijk op het ogenblik van de levering, doch steeds voor de plaatsing;
10% na plaatsing.
Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat er een
ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum
van € 50 en een nalatigheidsintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze bepaling blijft gelden indien

HANS KEUKENS afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat. Bij niet-betaling van facturen
behoudt HANS KEUKENS zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verdere
werken of leveringen te staken totdat hij betaling bekwam van deze facturen. Dit laatste zonder dat
HANS KEUKENS enige vergoeding wegens schade of vertraging zal verschuldigd zijn. Elke niet-tijdige
betaling of wanbetaling maakt tevens alle alsdan reeds verstuurde facturen integraal eisbaar en zal
elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst doen
vervallen. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
7 ANNULERING
Het annuleren door de koper van een door hem gedane bestelling kan slechts met toestemming van
HANS KEUKENS gebeuren onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel dat er door
HANS KEUKENS uit voorvloeit, dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat wordt op 30% van de
totale verkoopprijs, tenzij HANS KEUKENS als verkoper de voorkeur geeft aan de gedwongen
tenuitvoerlegging, onverminderd het opvragen van een eventuele schadevergoeding alsdan.
8 RECHTSBEVOEGDHEID
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement
waar de zetel van HANS KEUKENS gevestigd is, bevoegd.

