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1. Onderhavige voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing.Tegenstrijdige clausules, in afwijking bij 

havige verkoopsvoorwaarden,ofwel in de bestelbons,ofwel in de aankoopvoorwaarden ofwel in de 

correspondentie van de klant, vormen geen afwijking op havige voorwaarden, uitgezonderd indien ze 

door de verkoper uitdrukkelijk worden aanvaard. 

 

2.Wij behouden ons het recht voor elk ogenblik onze prijzen aan te passen naargelang stijgingen 

optreden in één van de elementen die de kostprijs samenstellen.Voor propaangassen is in de 

factuurprijs de bijdrage voor het verwarmingsfonds (K.B.20 januari 2005) inbegrepen. 

Er worden 10 € (excl.BTW) administratiekosten voor alle facturatie lager dan 25 €. 

Indien er leveringen en plaatsingen moeten gebeuren op de werf, zijn onze prijzen zodanig opgemaakt 

dat wij er vanuit gaan dat het terrein bereikbaar is voor vrachtwagens en hijskranen.   

Indien geen bereikbaarheid zullen bijkomende kosten aangerekend worden. 

 

3.Onze leveringstermijnen zijn alleen gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis. 

Een vertraging in de uitvoering van de bestellingen kan, in geen geval, reden geven tot 

schadeloosstelling of vergoedingstoelage of leveringsafwijzing. 

 

4. Behoudens andersluidende bepaling, reizen de goederen op risico van de klant, zelfs indien de 

levering franco aan huis geschiedt. De terugzending dient vrachtvrij te geschieden en mag slechts 

gebeuren na onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. 

De vervoerskosten komen , tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper. 

Indien de verkoper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum , behouden wij ons het 

recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te 

beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in 

afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper 

 

5. De gascilinders blijven eigendom van onze leveranciers en van Vos Industrie BV. Ze  blijven de 

onvervreemdbare eigendom van onze leveranciers en van VOS INDUSTRIE BV.  

De klant verbindt er zich toe dat generlei beslag,last of voorrecht daarop gevestigd wordt. 

De door ons geleverde gascilinders zullen door de klant onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid en 

volgens de geldende reglementeringen onder meer inzake veiligheid,milieu,keuringsdatums gebruikt 

en in acht genomen te worden..Ongevallen veroorzaakt door het gebruik of het bewaren van de 

gascilinders kunnen onder geen enkele omstandigheid ten laste van onze firma worden gelegd. De 

klant erkent het veiligheidsinformatieblad te hebben ontvangen met betrekking tot de gassen  en hij 

verbindt zich tot de verdeling ervan onder zijn medewerkers en onder alle andere personen die bij het 

gebruik van de gascilinders betrokken zijn.De klant verbindt er zich toe de gascilinders niet onnodig 

lang te behouden. Indien deze na een aangetekende ingebrekestelling niet worden terugbezorgd binnen 

de gestelde termijn, zal door de klant ambtshalve de kostprijs van de nieuwwaarde op dat ogenblik 

verschuldigd zijn.Het aantal geleverde gascilinders wordt voor elke klant op een boekhoudkundige 

wijze bijgehouden.Op regelmatige tijdstippen blijkt het saldo van de door de klant terug te bezorgen 

gascilinders uit de afrekeningen vermeld op de facturen. Behoudens gemotiveerde betwisting van de 

klant binnen twintig dagen van het opsturen van deze afrekeningen,wordt de klant ontegensprekelijk 

geacht de juistheid van deze afrekeningen te hebben aanvaard.VOS INDUSTRIE BV houdt zich het 

recht voor de voorraad van de gascilinders te allen tijde bij de klant te controleren. 

 

6. De aanvaarding van de goederen is gedaan of wordt verondersteld gedaan te zijn wanneer de 

goederen ter beschikking van de klant worden gesteld. Alle klachten moeten per aangetekend 

schrijven overgemaakt worden binnen de 8 dagen na levering. Na deze termijn zal geen enkele klacht 

meer ontvankelijk zijn. 

 



7. Gevallen van overmacht, zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke, in onze werkhuizen of 

bij leveranciers van onze grondstoffen, lock-out,  

ongevallen , brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen vermindering van 

bevoorrading of fabricage,evenals transportmoeilijkheden,gebrek aan materiaal,vorst,ontstaan van 

oorlog,… ontslaan ons van elke schadevergoeding en alle verplichtingen. De gegeven opsomming is 

exemplatief en niet limitatief. 

 

8. Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering van alle contracten op te schorten in geval van 

wijziging van de toestand van de medecontractant,zoals overlijden,ontzetting,rangregeling of andere 

beperkingen van rechtsbekwaamheid, faillissement, wankeling van krediet, openstaande rekeningen, 

ontbinding of wijziging van maatschappij, en dit totdat voldoende waarborgen zijn gegeven die de 

waarde vertegenwoordigen van het geheel of een deel van de onbetaald gebleven of nog niet 

uitgevoerde leveringen. 

 

9. De garantie gaat in op de verkoopdag van de installatie.Wanneer de installatie in twee-of 

drieploegendienst wordt gebruikt wordt de garantietermijn respectievelijk zes of drie maanden.De 

garantie is niet van toepassing op schade ontstaan door onvoorzichtig of verkeerd 

gebruik,onvoldoende onderhoud,overbelasting of normale slijtage. De garantie herstellingen mogen 

alleen door aangeduide service-monteurs worden uitgevoerd.Mogelijke reis-en/of vrachtkosten zijn in 

deze garantie-service niet inbegrepen. Binnen de garantieperiode wordt het defecte onderdeel door een 

nieuw vervangen, of indien dit mogelijk is zonder berekening hersteld.  

De klant-koper verplicht zich de installatie volgens de service en onderhoudsvoorschriften te 

onderhouden. 

 

10.Vos Industrie BV neemt geen  verantwoordelijkheid op zich voor eventuele onzichtbare gebreken 

aan de goederen, noch de daaruit ontstane ongevallen aan personen of zaken. Wij kunnen ook niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor het resultaat van  bewerkingen die de klant op goederen uitvoert 

of laat uitvoeren. 

 

11. De koper van onze masten en pylonen  verbindt er zich toe, de masten of pylonen aan een grondig 

onderzoek te onderwerpen na elke windkracht of –stoot van meer dan 90km/uur.   

Indien geen bewijs van onderzoek kan aangetoond worden kan er geen schadevergoeding geëist 

worden van VOS INDUSTRIE BV. 

 

12. Al onze facturen dienen contant betaald te worden,behoudens afwijkend schriftelijk beding van 

onzentwege. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien dient in dit geval van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding betaald te worden van 10%. 

In geval van niet-tijdige betaling, behoudens wij ons het voorrecht om alle uitstaande leveringen uit te 

stellen en de onmiddellijke betaling op te eisen  van alle uitstaande schulden ongeacht of de 

betalingstermijn hiervan overschreden is. 

Het trekken van wissels maakt geen schuldvernieuwing uit, terwijl niet-betaling van één enkele wissel 

op de vervaldag, verval zal inhouden van elk aan de schuldenaar verleend krediet en alle verdere 

openstaande bedragen onmiddellijk eisbaar zal stellen. 

 

13. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. De eigendom 

gaat pas over bij volledige betaling maar het risico op diefstal, brand,… gaat wel reeds over op het 

moment van levering. 

 

14. Al onze overeenkomsten vallen onder de toepassing van de Belgische Wet. 

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. 

 
 

 

 

 


