
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke bestelling inhoudt dat de klant onze 

verkoopsvoorwaarden in hun geheel aanvaardt, en dat welk voorbehoud dan ook, door de klant op de 

bestelbon aangeduid, in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden,van nul en generlei waarde zal 

zijn. Enige afwijking aan onze verkoopsvoorwaarden zal slechts worden erkend wanneer zij 

voorafgaandelijk en schriftelijk door D’AUTRE PART is bevestigd.  

Art. 1 – Behoudens andersluidende aanduiding, binden onze prijsoffertes ons maar gedurende één 

maand. 

Art. 2 – Bestellingen:  Bestellingen worden ter goeder trouw aanvaard,  evenwel zonder garantie van 

hun beschikbaarheid. Indien achteraf blijkt dat het bestelde model uit productie is genomen, behoudt 

D’AUTRE PART zich het recht voor de bestelling in haar geheel, dan wel voor het niet-uitgevoerde 

gedeelte te herroepen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. 

2.a. - In geval dat er sprake is van een "buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst" in de zin 

van art. VI.64 e.v. Wetboek Economisch Recht, heeft de koper het recht om binnen een termijn van 14 

dagen, te rekenen vanaf de dag na ondertekening van de bestelbon, zijn bestelling te herroepen. De 

koper dient hiervoor een ondubbelzinnige verklaring aan D’AUTRE PART te doen, of kan gebruik 

maken van het modelformulier voor herroeping dat te vinden is op de website van D’AUTRE 

PART(wwwalteraonline.be). In geval dat de herroeping op een correcte manier wordt uitgeoefend, zal 

de buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst niet verder uitgevoerd worden. Indien de koper 

bevestigt dat de uitvoering van de bestelling aanvangt voor het verstrijken van de herroepingstermijn, 

verliest hij zijn recht op de bestelling te herroepen.  

2.b. - De koper die zijn definitieve bestelling wil wijzigen, draagt alle kosten van die wijziging. Iedere 

wijziging van de bestelling moet door D’AUTRE PART worden aanvaard. De koper die van zijn 

bestelling afziet, buiten de hypothese voorzien in artikel 2.a, draagt alle kosten die daaruit 

voortvloeien. In elk geval komt het betaalde voorschot toe aan D’AUTRE PART bij wijze van 

schadevergoeding. 

Art. 3 – Levering: De levering geschiedt af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Indien de verkoper voor het verder vervoer zorg draagt, behoort uitsluitend aan haar, en zonder enige 

verantwoordelijkheid, de keuze van de vervoerder.  

Art. 4 – Risico: Monteren, plaatsing of transport gebeurt op risico en ten laste van de koper. 

Art. 5 – Leveringstermijn: Indien opgegeven, gelden leveringstermijnen bij benadering. Vertraging 

in levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot ontbinding van de 

overeenkomst, tenzij deze vertraging haar oorzaak vindt in enige aan de verkoper te wijten daad of 

nalatigheid.  

Art. 6 – Overmacht en belemmering: D’AUTRE PART kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

overmacht of onvoorziene omstandigheden, die de uitvoering van het contract onder de 

overeengekomen voorwaarden onmogelijk maken of aanzienlijk verzwaren. In voorkomend geval 

bepaalt D’AUTRE PART, en uitsluitend zij, of de overeenkomst ontbonden wordt, dan wel of de 

uitvoering ervan wordt uitgesteld, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. 

Art. 7 – Klachten: Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. 

Klachten betreffende de levering moeten ons uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst der goederen 

per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve 

opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, 

veronderstelt goedkeuring ervan. 

In elk geval wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid van D’AUTRE PART 

beperkt blijft tot de verkoopwaarde van de verkochte goederen. D’AUTRE PART kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor verdere schade- of kostenvergoeding. Klachten geven de koper 

geen recht de overeenkomst te ontbinden, noch de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of uit 

te stellen.  

Art. 8 – Betaling: Facturen zijn – behoudens andersluidend beding- contact betaalbaar te Brussel 

zonder korting. Zo de betaaldatum op ten minste 15 dagen na factuurdatum wordt bepaald, is een vaste 

rentetoeslag van 1% op het factuurbedrag verschuldigd. Deze mag evenwel afgetrokken worden indien 

het factuurbedrag uiterlijk op  de vervaldag is betaald. Bij niet-betaling van de factuur binnen de 

gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 



verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag. 

Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een forfaitair en onherleidbaar verhogingsbeding 

van 15% op het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50,- EUR, conventioneel verschuldigd is 

in geval van niet –betaling van de factuur binnen de twee maanden na haar vervaldag, onverminderd 

het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk 

geleden schade. Invorderingskosten vallen ten laste van de koper.  Geen elke bijzondere 

overeenkomst, bijvoorbeeld een overdracht van schuldvordering, brengt een schuldvernieuwing met 

zich mee. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is D’AUTRE PART gerechtigd de 

overeenkomst ontbinden voor het nog niet-uitgevoerde deel van de bestelling, en / of het nog niet-

betaalde gedeelte er van. Behoudens de gevallen vermeld in art. 5 en 6, zal D’AUTRE PART, indien 

ze twee maanden na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet aan haar leveringsverplichting zou hebben 

voldaan,  m.b.t. het niet-uitgevoerde gedeelte van de overeengekomen levering aan de koper een 

schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de betaalsom die op dat gedeelte 

betrekking heeft, alsook een conventionele intrest van 1% per maand.  De goederen blijven eigendom 

van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. 

Art. 9 – Geschillen: Het Belgisch recht is van toepassing. Voor alle geschillen met betrekking tot 

deze overeenkomst, zijn uitsluitend de Rechtbank van eerste aanleg en de Rechtbank van koophandel 

te Brussel bevoegd, evenals het Vredegerecht van het 2
e
 kanton te Brussel, tenzij D’AUTRE PART 

verkiest het geschil in te leiden voor een rechtbank van de woonplaats van de koper.  


