Opgepast : Dit is een voorbeeld, en moet steeds nog juridisch te worden afgetoetst aan huidige
wetgeving of rechtspraak.
Voorbeeld van algemene voorwaarden
Art. 1 – Gelding van de algemene voorwaarden
Elke verkoop en aanneming, uitgaande van of uitgevoerd door XYZ, geschiedt uitsluitend tegen de huidige voorwaarden, welke ook de
algemene voorwaarden van de medecontractant zijn. De voorwaarden, die zouden voorkopen op de van de medecontractant uitgaande
bescheiden, kunnen niet tegen XYZ worden ingeroepen en zijn niet aan haar tegenstelbaar, ook al zou XYZ er niet schriftelijk tegen hebben
geprotesteerd. De verkoopsvoorwaarden van de medecontractant kunnen enkel tegen XYZ worden ingeroepen indien zij uitdrukkelijk door
XYZ werden aanvaard.
Art. 2 – Aanbod en bestelling
Elke bestelling, bestelbon of vraag tot levering, uitgaande van de medecontractant en gericht aan XYZ, ook al is ze voor akkoord of
kennisname mede ondertekend door een vertegenwoordiger van XYZ, wordt geacht enkel een aanbod tot contracteren te zijn uitgaande
van de klant.
De aanvaarding van het aanbod door XYZ kan tegen deze laatste enkel worden bewezen door een van haar uitgaand geschrift.
Ingeval van werken in regie worden uitgevoerd, dienen de toegepaste prijzen minstens deze van de bouwbedrijfssector te zijn.
Art. 3 – Informatieverplichting
Bij elke uitvoering van werken, is de medecontractant verplicht XYZ voorafgaandelijk en schriftelijk mee te welen waar zich leidingen of
andere (nuts)voorzieningen bevinden.
Indien de medecontractant die verplichting niet naleeft, mag worden vermoed dat er geen enkel gevaar bestaat voor beschadiging van
leidingen, (nuts)voorzieningen of enige andere schade. Wanneer zich in dit geval niettemin een schadegeval voordoet, is enkel de
medecontractant aansprakelijk.
Indien de werken worden uitgevoerd op een niet-afgesloten terrein, is enkel de medecontractant verantwoordelijk voor diefstal, verlies of
schade op de werk, niet alleen van of aan de geleverde goederen, maar ook van of aan het (rollend) materieel van XYZ, dat zich op de
betrokken werf bevindt.
Art. 4 – Leveringstermijnen
De door XYZ opgegeven termijnen van levering of uitvoering gelde, behoudens uitdrukkelijke geschreven andersluidende vermelding,
slechts als inlichting nopens de normale termijn, doch niet als verbintenis.
Laattijdige levering of uitvoering door XYZ kan lastens haar enkel aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, mits – na het
verstrijken van de normale of bedongen leveringstermijn, XYZ vooraf bij een ter post aangetekend schrijven door de medecontractant in
gebreke is gesteld en XYZ niet binnen de maand aan die sommatie heeft voldaan.
In geval van ontbinding lastens XYZ zal de medecontractant hoogstens aanspraak kunnen maken op een forfaitaire schadevergoeding gelijk
aan 15% van het factuurbedrag, taksen en kosten exclusief, zonder dat bedoelde schadevergoeding evenwel ooit hoger kan zijn dan
1.250,00 EUR.
Art. 5 – Betaling
Behoudens andersluidend beding op de voorzijde ervan, zijn alle facturen contant betaalbaar, dit op de zetel van XYZ. Op elk bedrag dat op
de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan XYZ een
verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd, dit vanaf de vervaldag van de factuur.
Zo een factuur niet is betaald binnen 8 dagen na een eerste aanmaning door d.m.v. een ter post aangetekend schrijven, zal het bedrag
ervan, bovenop de verschuldigde verwijlintresten, ter vergoeding van de bijkomende kosten van opvolging en administratie veroorzaakt
door wanbetaling, worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, taksen en kosten
inclusief, zonder dat de bedoelde schadevergoeding evenwel ooit kleiner zal zijn dan 125,00 EUR.
Niet-betaling door de medecontractant van een factuur op de vervaldag verleent XYZ het recht alle met de medecontractant nog lopende
overeenkomsten eenzijdig en zonder schadeloosstelling te verbreken of de dwanguitvoering ervan te vorderen. Bovendien worden
daardoor alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en worden alle in haar bezit zijnde goederen van de debiteur geacht aan
XYZ in pand te zijn gegeven. Bovendien mag XYZ daarop haar retentierecht uitvoeren.
Art. 6 – Klachten
Iedere klant betreffende de conformiteit, de hoeveelheid en de zichtbare kwaliteit van het geleverde of gepresteerde, moet, om
aanvaardbaar te zijn, schriftelijk bij XYZ worden ingediend, dit binnen ene termijn van 8 dagen vanaf de levering en/of de plaatsing. Dit
alles onverminderd de rechten van de medecontractant inzake eventuele verborgen gebreken.
XYZ is niet gehouden tot vervanging van de materialen, behoudens in geval van gegrond bevonden klacht. Indien de gegrond bevonden
klacht aan overmacht is te wijten, is XYZ evenmin tot vervanging van de materialen gehouden.
XYZ staat niet in voor de vergoeding van andere schade. Zij wordt hiervan uitdrukkelijk ontlast.
Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en bij de medecontractant nog in natura aanwezige goederen blijven eigendom van XYZ tot volledige betaling van alles wat
aan de laatstgenoemde uit hoofde van de vervallen facturen toekomst.
Worden goederen krachtens huidig artikel teruggevorderd of teruggenomen, dan is de medecontractant aan XYZ een vergoeding
verschuldigd voor de kosten van die terugname en voor de minwaarde die bedoelde goederen eventueel zouden hebben ondergaan.
Art. 8 – Gerechtelijke bevoegdheid
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied, waarbinnen de
zetel van XYZ is gevestigd.

