ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1 : Prioriteit van de Algemene Verkoopsvoorwaarden
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle bestellingen
geplaatst bij “The European Van Company N.V.”, Laconiastraat 1, B-8000 Brugge, verder
genoemd de Verkoper, met uitsluiting van de bestelvoorwaarden van de Koper, ook indien deze
stipuleren dat ze voorrang hebben. Door te bestellen erkent de Koper kennis te hebben genomen
van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en van deze te aanvaarden.
Artikel 2 : Bestelling
Een bestelling, genoteerd door onze vertegenwoordigers, wordt slechts definitief bij ontvangst van
de orderbevestiging. De vermeldingen op de orderbevestiging bepalen de overeenkomst. De
Koper zal de met handtekening en bedrijfsstempel goedgekeurde orderbevestiging terugsturen aan
de Verkoper. Stilzwijgen van de Verkoper kan nooit als een orderbevestiging worden
geïnterpreteerd.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Article 1. Priority of general terms and conditions of sale
The general terms and conditions of sale shall automatically be applicable to all orders placed at
“The European Van Company N.V.”, Laconiastraat 1, B-8000 Brugge, further on called Seller, and
supersede any other terms and conditions of the co-contractor even if these terms and conditions
stipulate that they prevail, further on called Purchaser. By placing an order, the Purchaser
acknowledges that he took official notice of these General Terms and Conditions and that he
accepts them.
Article 2. Orders
Any order noted by our representatives shall become final only upon receipt of an order
confirmation. The specifications on the order confirmation shall determine the agreement. Purchaser
shall send back the approved order confirmation with stamp and sign to the Seller. Silence of the
Seller can never be interpreted as a confirmation of an order.

Artikel 3 : Beschrijving van de materialen
De beschrijvingen en kenmerken van onze materialen en constructies vermeld in onze catalogi en
publicitair drukwerk, zijn louter indicatief.
De Verkoper behoudt zich het recht voor aan de constructies en materialen alle wijzigingen aan te
brengen, welke hij nodig acht onder meer voor redenen van evolutie in de techniek, verbeteringen
van productie-technieken, wijzigingen van de wetgeving, zonder dat echter de essentiële
kenmerken van het materieel of de constructie gewijzigd mogen worden.
Alle plannen, studies en documenten overgemaakt door ons aan de Koper, blijven onze eigendom
en mogen niet aan derden meegedeeld worden.

Article 3. Description of the materials
The descriptions and characteristics of our materials and constructions as specified in our catalogues
and advertisement leaflets are given for information purposes only.
Seller reserves the right to make any changes to the constructions and materials which he deems
necessary, for instance, as a result of technological evolutions, production technique improvements,
legislative changes, without, however, being authorised to change the essential characteristics of the
constructions and materials.
All plans studies and documents which we may communicate to Purchaser shall remain our
ownership and shall not be disclosed to any third party.

Artikel 4 : Levering
De levering gebeurt af fabriek (EX WORKS – EXW) in de lokalen van de Verkoper, tenzij de
orderbevestiging vermeldt dat de goederen door toedoen van de Verkoper geleverd worden.

Article 4. Deliveries
All deliveries shall be made ex works - EXW in the premises of Seller, unless the order
confirmation provides that the goods shall be delivered by Seller.

Artikel 5 : Leveringstermijnen
De opgegeven minimum leveringstermijn is louter indicatief. Het overschrijden van de
leveringstermijn door de Verkoper kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Article 5. Terms of Delivery
The minimum terms of delivery are given for information purposes only. If the term of delivery is
exceeded, this shall not give rise to any compensation whatsoever.

Artikel 6 : Overmacht
Overmacht, met inbegrip van stakingen bij ons of onze leveranciers, transporteurs, lock out,
toeleveringstransportproblemen, problemen buiten ons toedoen, machinebreuk, nieuwe wettelijke
reglementeringen, branden, natuurrampen, schorst de uitvoering van de overeenkomst in hoofde
van de Verkoper.
Zo de situatie van overmacht langer dan 3 weken duurt, heeft de Verkoper het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder dat hij aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd is.

Article 6. Force Majeure
Any event of Force Majeure including strikes at our business or those of our suppliers, transporters,
lock out, supply transport problems, problems beyond our control, machine defects, new statutory
regulations, fires, natural disasters shall suspend performance of the agreement by the Seller.
If the duration of the event of Force Majeure exceeds 3 weeks, Seller shall have the right to rescind
the agreement without owing any compensation on that account to Purchaser.

Artikel 7 : Betalingsmodaliteiten
- De prijs op onze prijslijsten en offertes vermeld, is deze geldig op datum van hun uitgifte. Beide
Partijen kunnen een afwijkende prijs overeenkomen, die dan de enige geldige prijs zal zijn.
- De prijs is exclusief verpakking en alle mogelijke taksen.
- De prijs is herzienbaar in functie van wijziging van de kostprijs van haar parameters o.m.
loonkost, kostprijs van de grondstoffen, taksen en lasten, indexaanpassingen. Aangepaste prijzen
zijn onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe bestellingen geplaatst na de uitgifte van de
aangepaste prijs.
- De factuur is cash betaalbaar binnen 7 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn
vermeldt. De betalingsdag is de dag waarop de rekening van de Verkoper wordt gecrediteerd.
- De factuur is netto en discontvrij, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de
Verkoper. Eventuele fouten in de facturatie dienen ons binnen de 8 dagen per aangetekend
schrijven gemeld te worden, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard wordt beschouwd.
- Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijk vastgelegde
verwijlsintrest verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het
totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 EUR. De niet-tijdige betaling van één
der vervallen factuurbedragen maakt de volledige schuld, ook indien niet-vervallen, opeisbaar.
- Een klacht met betrekking tot de geleverde goederen geeft nooit het recht tot opschorting van de
betaling.
Zo er aanwijzingen zijn dat de solvabiliteit van de Koper in het gedrang komt, is de verkoper
gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst afhankelijk te maken van bijkomende
garanties. Deze aanwijzingen zijn onder meer laattijdige betaling van vervallen facturen, een
verontrustende jaarrekening, wijziging van de venootschapsstructuur, gekende beslagen. Het
eisen van bijkomende garanties kan nooit het uitstellen van betalingen van verschuldigde bedragen
rechtvaardigen.
- Zo de Koper in staat van vereffening of faling wordt gesteld, heeft de Verkoper het recht de
overeenkomst als beëindigd te beschouwen en een schadevergoeding te vorderen.
- Bij annulatie door de Koper na orderbevestiging door de Verkoper, dient een schadevergoeding
van 25 % van de volledige prijs te worden betaald, tenzij de materialen reeds in productie zijn. In
dit laatste geval kan de Verkoper de volledige prijs min de schrootwaarde eisen.
Artikel 8 : Garanties
- Op de nieuwe geleverde goederen wordt gedurende een periode van 12 maand na levering een
garantie gegeven voor eventuele fabricatiefouten en/of gebreken in het materiaal. Deze
garantiebepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop van tweede hands materiaal, verkoop
met korting of verkoop van onvolkomen materiaal.
- De garantie is beperkt tot de waarde van het materiaalonderdeel waaraan het gebrek is
vastgesteld met uitdrukkelijke uitsluiting van een dervingsvergoeding.
- De bij levering zichtbare gebreken dienen onmiddellijk vermeld te worden op de leveringsbon
en/of het vervoersdocument en de Verkoper dient binnen de 48 uur per fax geïnformeerd te
worden … zoniet vervalt de garantie.
- De bij levering niet-zichtbare gebreken dienen schriftelijk en gedetailleerd gemeld te worden
binnen de 48 uur nadat zij worden vastgesteld of vastgesteld dienen worden. De Verkoper heeft
het recht een vertegenwoordiger te sturen in geval van schade.
- De Verkoper heeft, zo zij haar verantwoordelijkheid voor de gebreken aanvaardt, de keuze de
goederen te vervangen, te herstellen of er een minwaarde voor toe te kennen, evenwel beperkt tot
de waarde van het te vervangen of te herstellen materiaalonderdeel van de goederen in kwestie.
Zo de Verkoper opteert voor een herstelling door de Koper of een derde, dient de Koper het
akkoord van de Verkoper te bekomen met betrekking tot de persoon van de hersteller, de wijze
van herstelling en de kostprijs ervan.
- De garantie is uitgesloten voor :
- de gevolgen van normale slijtage
- de gevolgen van onaangepast gebruik
- de gevolgen van een overmachtssituatie
- de gevolgen van slecht onderhoud.
- Het recht op garantie vervalt eveneens :
- zo de vervallen factuur met betrekking tot het geleverde goed niet is betaald op
het ogenblik dat het tot garantie aanleiding gevend feit zich voordoet;
- zo aan de geleverde materialen door de Koper of een derde wijzigingen werden
aangebracht of onbehoorlijk en/of niet conform de montagevoorschriften werden
gemonteerd.
Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
De verkochte materialen blijven onze eigendom tot volledige betaling. Indien de Verkoper zijn
eigendomsvoorbehoud dient uit te oefenen, zal de Koper een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn van 15% op het totaalbedrag van de goederen met een minimum van 250,00
EUR Het is de Koper verboden de goederen te vervreemden of te incorporeren of vermengen
met andere roerende of onroerende goederen tot algehele betaling van de prijs. Bij overtreding van
dit verbod, wordt de volledige prijs onmiddellijk opeisbaar en zal de Koper een forfaitiare
schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag van de goederen verschuldigd zijn, met een
minimum van 250,00 EUR. Elk geleverd goed zal tot zekerheid strekken van elke onbetaalde,
opeisbare factuur.
Artikel 10 : Bevoegdheid - Toepasselijk recht
Op alle verkopen is het Belgisch Recht van toepassing en bij betwistingen zijn de Rechtbanken
van Brussel bevoegd. De Vrederechter van het tweede kanton te Brussel wordt aangewezen voor
de zaken die ratione summae onder zijn bevoegdheid vallen.
Bij betwistingen primeert de Nederlandse tekst op de vertalingen ervan.

Article 7. Terms of payment
-The prices quoted on our price list and quotations are those valid on the date of their issue. Parties
can agree on a different price which shall than be the only valid one.
-Prices shall be exclusive of packaging and any taxes or levies.
-Prices may be adjusted according to the variation of cost price parameters including but not limited
to labour costs, raw material prices, taxes and charges, index adjustments. Adjusted prices will
immediately be applicable on new orders, placed after the issuing of the adjusted price.
-Invoices shall be payable in cash within seven days except when another payment term is specified
on the invoice. The payment day is the day on which the account of the Seller is credited. Invoices
shall be payable cash, net and without any discount at the registered offices of the Seller.
-Any invoicing errors shall be communicated to us by registered letter within eight days, in default
of which the invoice shall be regarded as accepted.
- In case of late payment the outstanding sum shall be increased, by operation of law and without
prior notice, with the legal interests on arrears as well as with a conventional flat rate interest of
10% on the total outstanding amount and with a minimum of 250,00 EUR. Any delay of payment of
one of the invoices when due shall render the entire debt payable, even when not due.
-A complaint concerning the goods supplied shall never entail the right to suspend payment thereof.
-If there any indications that the solvency of Purchaser is jeopardised, Seller shall have the right to
subordinate the subsequent performance of the agreement to additional guarantees.
Such indications shall include but not be limited to the late payment of invoices when due, alarming
annual accounts, change of corporate structure, known attachments. The requirement of additional
guarantees can never justify a delay in the payments of any due sum.
-If Purchaser is put into liquidation or adjudicated bankrupt, Seller shall have the right to regard the
agreement as terminated and claim damages.
-In the event of annulment by the Purchaser after the confirmation of the order by the Purchaser, a
compensation of 25% of the total price shall be paid, unless the materials have already gone into
production. In the last case, Seller may claim the entire price minus scrap value.

Article 8. Warranties
-A 12 months warranty covering any faults in manufacture and/or in the material is given on the
goods newly supplied. The warranty does not cover second hand sales, sales with discount or sales
as defective material.
-The warranty shall be limited to the value of the part of the material in which the defect has been
established, to the express exclusion of any compensation or loss of earnings
-Any defects apparent upon delivery shall be immediately specified on the delivery note and/or
transport document, and the seller is to be informed by fax within 48 hours on penalty of losing the
warranty.
-Any defects hidden upon delivery shall be communicated in writing and in detail within 48h after
such defect has been established or should have been established. The Seller has the right to send a
representative in case of damages.
-If accepting liability for the defects, Seller shall have the choice either to replace or to repair the
goods or to allow a discount which shall, however, be limited to the value of the part of the material
replaced or repaired of the goods concerned.
If Seller opts for a repair by Purchaser or a third party, Purchaser shall obtain Seller’s consent on the
repairer, mode of repair and repair cost.
-The warranty shall not be applicable to
- Results of normal wear and tear
- Results of inappropriate use
- Results of Force Majeure
- Result of improper maintenance
-The right to obtain a warrantee shall also become extinct
-If the invoice regarding the good supplied is not paid when due at the moment of occurrence of the
event giving rise to application of the warranty.
-If Purchaser or any third party has made changes to the materials supplied or if the materials
supplied have been assembled improperly and/or not according to the instruction / assembly
guidelines.
Article 9 Retention of title and ownership
Any materials sold shall remain our ownership until full payment. If the Seller has to execute its
retention of title and ownership right, a conventional flat rate interest of 15% on the total
outstanding amount and with a minimum of 250,00 EUR shall be due by the Purchaser. Purchaser
shall not be authorised to transfer, incorporate or mix the good(s) with other movable or immovable
property until full payment of the price. In case of infringement of this prohibition, the full price
shall be immediately payable and a conventional flat rate interest of 15% on the total outstanding
amount and with a minimum of 250,00 EUR shall be due by the Purchaser. Each good shall
constitute a security for all unpaid but payable invoices.

Article 10. Jurisdiction-Governing Law
All sales shall be governed by Belgian Law and any disputes shall resort under the jurisdiction of
the competent court in the district of Brussels. The cantonal judge of the second canton of Brussels
will be competent for case which resort ratione summae under its jurisdiction.
In case of any dispute, the Dutch text shall prevail over its translations.

