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Algemene Voorwaarden B & J bv   (versie 28.12.2018) 

 
1. Al onze werken dienen in onze werkplaats afgehaald te worden, uiterlijk 2 weken na de terbeschikkingstelling daarvan. Bij 

laattijdige afhaling behouden wij ons het recht een stallingsvergoeding te vragen. 
2. Onze facturen dienen betaald te zijn bij terbeschikkingstelling of afhaling ervan, hetzij cash met een maximum van € 3000 

inclusief BTW, hetzij vooraf via overschrijving. Geen enkele aftrok ten titel van waarborg of enig andere mogelijke titel zal 
toegelaten worden. Enkel indien (schriftelijk) onderling overeengekomen, kan de betalingstermijn verlengd worden. 

3. Indien de werken verzonden moeten worden, reizen deze altijd op uitsluitend risico van de klant, zelfs als de verzending  
daarvan franco gebeurt, en zelfs indien wij ze zelf vervoeren. De verzending zal door ons geregeld worden en bijgevolg worden 
de verzendkosten alsook verzekeringskosten voor de verzending doorgerekend naar de klant. Alle herstellingen van schade,  
door derden aan onze werken aangebracht, zowel tijdens als na de uitvoering daarvan, zijn ten laste van de cliënt, in het geval 
de verzekering dit niet afdoende zou dekken. 

4. De gegeven prijsofferte is 1 maand geldig en wordt met de nodige aandacht opgesteld, doch blijft dit steeds een indicatie. 
Eventuele extra en/of niet voorziene werken zullen dan ook bijkomend in regie worden aangerekend, doch zullen wij trachten 
dit tijdig met de klant te bespreken. De klant kan geenszins aanspraak maken op een schadevergoeding indien de werken meer 
bedragen dan het initieel geschatte bedrag. 

5. Indien de klant bevestigt dat een werk/project mag worden uitgevoerd, kunnen wij hiervoor een voorschotfactuur opstellen.  
In dit geval zullen de werken ten vroegste aanvang nemen na ontvangst van het totale bedrag van de voorschotfactuur, en kan 
hierdoor de geschatte eindtermijn der werken ook verschuiven, al dan niet evenredig met het aantal dagen dat de factuur later 
werd betaald. Bij grote werken kunnen er meerdere voorschotfacturen worden opgesteld. Bij niet-betaling hiervan zullen de 
werken geschorst worden en pas opnieuw aangevat worden na ontvangst van het totale bedrag van de tussentijdse facturen. 

6. Indien de klant een gegeven opdracht wenst te annuleren, dient hij ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij 
ontvangst hiervan zullen wij meteen de werken stilleggen en een eindfactuur opmaken voor het aantal gewerkte uren alsook  
het gebruikte materiaal. Bestelde onderdelen, die al dan niet nog onderweg zijn, kunnen niet geannuleerd worden en worden 
aangerekend aan de klant. Tevens behouden wij ons het recht een schadevergoeding te vragen voor de verbreking van de 
afspraak, met name 15% van het totaalbedrag van de factuur.  

7. Goederen die wij bestellen voor een klant (of bijhorend project), kunnen niet worden geretourneerd noch terugbetaald. 
8. Elke factuur die niet voldaan werd binnen de 30 dagen na haar vervaldatum, brengt van rechtswege en zonder  

ingebrekestelling een interest van ten belope van 1% per maand mee op het totale factuurbedrag. 
9. Bij laattijdige betaling of wanbetaling zal de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding 

verschuldigd zijn ten belope van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 50, onverminderd de voornoemde 
interest. Tevens vervallen bij niet-tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle toegestane kortingen. 

10. De wanbetaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Tevens geeft dit aan ons het recht om de uitvoering van de 
andere werken en de levering daarvan te schorsen, zonder dat dit aanleiding zou kunnen geven tot enige schadevergoeding. 

11. Onverminderd het risico voor de goederen dat bij de klant ligt vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling van de werken, 
behouden wij ons een retentierecht voor op de door de klant bij ons binnengebrachte goederen of door ons te leveren stukken, 
tot volledige betaling van onze facturen, interesten en schadevergoeding inbegrepen. 

12. Dit retentierecht geldt op alle door de klant binnengebrachte goederen, zonder enige beperking, en kan nooit aanleiding geven 
tot enige schadevergoeding. 

13. Het wisselkoersrisico is ten laste van de klant. 
14. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt 

onder geen beding een afwijking van deze algemene voorwaarden. 
15. Al ons werk is gewaarborgd, evenals onze leveringen, voor zover zij door ons vervaardigd werden. Indien dit niet het geval is, 

zullen we de gegeven waarborg door de leverancier toepassen. Deze kan alleszins de 6 maand of 10.000 km na factuurdatum 
niet overschrijden en beperkt zich enkel tot het leveren van de stukken. Ze omvat nooit lonen, verplaatsingen of enige 
schadevergoeding van welke aard ook. De geldelijke verantwoordelijkheid kan nooit het bedrag van de rekening te boven gaan.  
We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor: 
- breuken van enig onderdeel; 
- het niet in acht nemen van de voorgeschreven rodage voorschriften; 
- vroegtijdige sleet ten gevolge van te zachte cilinderwanden of kruktappen; 
- waterlekken, verbrande kleppen of dichtingen door niet heraanpassen of bijregelen; 
- het gebruik van minderwaardige of niet aangepaste smeermiddelen; 
- een tekort aan onderhoud en abnormale wijze van behandeling; (rally-koers, enz....) 
- het veranderen van ons werk door derden. 



16. Om geldig te zijn, moeten alle klachten ons per aangetekend schrijven bereikt hebben binnen de vijf werkdagen na de afhaling 
van de werken, of na de ter beschikkingstelling daarvan, en moeten zij in detail de precieze gebreken aan de werken vermelden. 
Na deze termijn kunnen geen klachten meer aanvaard worden, en worden de werken, bedragen en prijzen als aanvaard 
beschouwd.  

17. Garantie: 
a. De verkoper verbindt zich gedurende een termijn van zes achtereenvolgende maanden, ingaande op de dag van  

inbedrijfstelling, doch uiterlijk 30 dagen na aflevering af fabriek of magazijn, of - indien het een product betreft waarbij geen 
inbedrijfstelling plaatsvindt - op de dag van aflevering, al die delen van het geleverde te herstellen of te vervangen,  
welke defect raken, mits, naar het oordeel van de fabriek, het defect raken veroorzaakt is door ondeugdelijk materiaal of 
ondeugdelijke constructie. Indien de installatie dag en nacht in bedrijf is, geldt de garantie drie achtereenvolgende maanden, 
ingaande op de datum als boven vermeld. De vervangen onderdelen moeten de verkoper terstond franco worden toegezonden 
en worden diens eigendom. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt. 

b. Voor delen, die door andere oorzaken, zoals ongeschikte brandstofsoorten, smeermiddelen, overbelasting, slechte fundatie, 
agressief koelwater, onoordeelkundige behandeling, ongelukken, defect raken, alsmede voor die gevallen waarvan de oorzaak 
niet duidelijk kan worden aangetoond, wordt door de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaard. 

c. Deze garantieverplichting vervalt indien de koper op eigen initiatief wijzigingen of reparaties aan het geleverde gedurende de 
garantietermijn verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden 
wordt aangewend. 

d. Verder dan gratis levering van het nieuwe onderdeel, ter vervanging van het defecte, gaat behoudens sub f. gestelde deze 
garantie niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting, 
dienen steeds door de koper te worden betaald. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen 
van het defecte deel, dan worden loon-, reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. 

e. De garantie geldt slechts voor dat gedeelte der installatie, dat door de fabriek, vertegenwoordigd door de verkoper, zelf is 
vervaardigd. Delen der installatie welke elders door de verkoper moeten worden gekocht, zijn aan geen andere garantie 
onderworpen, als die, welke de verkoper van de desbetreffende leveranciers hiervoor heeft kunnen bedingen. 

f. Koper kan geen ontbinding van de overeenkomst vorderen. Behoudens het hierboven sub. a tot en met e. gestelde is de 
verkoper nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, directe of indirecte, en door welke omstandigheden ook 
veroorzaakt, tenzij de koper aantoont, dat de verkoper niet de redelijkerwiis te verwachten zorg heeft betracht en de schade 
daardoor is veroorzaakt. In dat geval is de door de verkoper te betalen schadevergoeding begrensd tot de factuurwaarde van de 
prestatie, die aanleiding lot de schade gaf. 

g. Er is geen garantie op een opgelaste krukas. 
18. De gegeven eindtermijn van de werken, zelfs indien schriftelijk bevestigd, betreft louter een indicatie en kan geenszins 

aanleiding geven tot annulatie van de gegeven opdracht, noch tot enige vorm van schadevergoeding. 
19. Door het aanvaarden van deze factuur bevestigt de klant de juistheid zijner verklaring inzake de toepassing van de BTW en 

ontslaat hij ons van alle verantwoordelijkheid in deze. 
20. In geval van een intracommunautaire levering, waarbij de werken bestemd zijn voor een belastingplichtige koper van een andere 

lidstaat dan België, maar wel binnen de Europese Gemeenschap, vervalt onze btw-plicht hiervan (cfr. Artikel 39bis van het Btw-
Wetboek). De koper is er in de lidstaat van de bestemming, binnen de Europese Gemeenschap, toe gehouden de goederen 
aldaar aan de btw te onderwerpen, ongeacht de goederen/werken werden verzonden naar hem, of hij deze zelf kwam ophalen 
in onze werkplaats. Om dit te bewijzen, dient de klant het formulier “bevestiging van aankomst van een intracommunautaire 
levering”, ook wel “bestemmingsdocument”, volledig in te vullen, te ondertekenen en ons terug te bezorgen. 

21. De persoonsgegevens, vermeld op dit document, worden behoudens bezwaar van Uwentwege opgenomen in onze 
gegevensbank. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, ook wel General Data Protection 
Regulation - GDPR genoemd, van 25/05/2018, zijn deze louter bestemd voor intern gebruik in onze firma en heeft u het recht 
deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen. Mocht u niet langer wensen opgenomen te zijn in 
onze databank, kan u ons hiervan schriftelijk verwittigen en dan wissen wij uw gegevens uit onze databank. 

22. Deze voorwaarden hangen uit in de werkplaats en op het kantoor, op een voor elke klant zichtbare en toegankelijke plaats. Door 
het geven van een opdracht kan men de onwetendheid van deze voorwaarden niet meer inroepen. 

23. Het eventueel niet uitvoeren, zelfs herhaald, van de ene of de andere clausule van deze voorwaarden, is enkel het feit van een 
loutere verdraagzaamheid, en wijst in geen geval op een verzaking van een latere toepassing van de gezegde clausules. 

24. Wij behouden ons het recht om eenzijdig een prijsaanpassing door te voeren, doch zullen wij deze vooraf communiceren indien 
de stijging meer dan 10% zou bedragen. 

25. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Eerste aanleg Antwerpen, de Ondernemingsrechtbank Antwerpen en het 
Vredegerecht Antwerpen (kanton Kapellen) bevoegd, en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 


