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1. Algemeen
De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen, aannemingen en alle andere commerciële handelingen van ABUTRIEK SERVICE N.V. en ABUTRIEK 
SUPPOR BVBA, verder verkort aangeduid als ABUTRIEK. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant te zijn aanvaard behoudens uitdrukkelijk bezwaar kenbaar gemaakt 
binnen de acht dagen na de factuurdatum. Bezwaar tegen de algemene voorwaarden alleen geldt niet als protest tegen de factuur zelf. De algemene voorwaarden van ABUTRIEK primeren 
boven de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Van de algemene voorwaarden van ABUTRIEK kan alleen afgeweken worden bij een schriftelijke door alle partijen ondertekende 
overeenkomst.

2. Offertes en bestellingen
De door ABUTRIEK gemaakte offertes zijn vrijblijvend en doen geen enkele verbintenis in hoofde van ABUTRIEK ontstaan. De offertes gelden pas na schriftelijke aanvaarding door 
ABUTRIEK van de op een offerte volgende bestelling van de toekomstige klant. De door onze vertegenwoordigers of aangestelde personen aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na 
schriftelijke bevestiging door ABUTRIEK. Alleszins blijven de door ABUTRIEK gemaakte offertes slechts 30 dagen na offerte datum geldig.
Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen die daarin uitdrukkelijk worden vermeld. Alle door de klant gekende of voorzienbare moeilijkheden en problemen dienen vooraf 
door de klant gemeld te worden. De gevolgen van niet vooraf meegedeelde gekende of voorzienbare moeilijkheden of problemen, de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen of bijko-
mende moeilijkheden, méér werken en bijkomende wensen van de klant zijn niet begrepen in de oorspronkelijk overeengekomen prijs. ABUTRIEK kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor de gevolgen van foutieve of onvolledige informatie verschaft door de klant.

3. Intellectuele rechten
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven alle intellectuele rechten met betrekking tot de documenten, technische beschrijvingen, offertes, plannen, studies, tekenin-
gen, bestekken, meetstaten, schema’s, afbeeldingen, enz. afkomstig van ABUTRIEK en alle door ABUTRIEK aangewende procedés eigendom van ABUTRIEK. Het is de klant verboden om 
deze aan een derde partij mee te delen. Alle genoemde documenten hebben een voorbereidend en illustratief karakter. Ze werden bij benadering opgesteld en houden geen verbintenis-
sen voor ABUTRIEK in.

4. Prijs
De door ABUTRIEK opgegeven prijzen gelden slechts als een loutere aanduiding en verbinden de partijen pas mits uitdrukkelijk akkoord. De prijzen zijn opgemaakt volgens de gegevens 
die zijn verstrekt bij de prijsaanvraag. Onvoorziene werken of moeilijkheden kunnen een prijsaanpassing tot gevolg hebben. Elke officiële verhoging inzake lonen en prijzen die onze kost-
prijs beïnvloedt, wettigt ten allen tijde een herziening van de prijs met toepassing van een vooraf afgesproken prijsherzieningclausule.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verpakkingskosten, transportkosten en andere bijkomende kosten, welke in voorkomend geval afzonderlijk aangerekend worden.

5. Vervoer van goederen
De goederen reizen op risico van de klant. Het risico wordt geacht te zijn overgegaan op het moment dat de goederen onze bedrijfsgebouwen verlaten.

6. Leveringstermijnen
De opgegeven leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Een vertraging bij de levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, 
intresten of weigering de goederen of het werk in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst. Overmacht, lock-out, staking, oorlog, epide-
mie, enz. stellen ABUTRIEK vrij van elke verantwoordelijkheid. In alle gevallen en onverminderd het voorgaande dient elke opgegeven termijn verlengd te worden met periodes overeenko-
mende met periodes van vertraging te wijten aan weersomstandigheden,
vertraging bij de leveranciers van ABUTRIEK, ziekten of bijzondere omstandigheden bij het personeel en bedrijfsorganisatorische omstandigheden van ABUTRIEK.

7. Betaling en wanbetaling
Behoudens andersluidende overeenkomst en rekening houdende met eventuele wettelijke beperkingen zijn de facturen van ABUTRIEK contant betaalbaar op de zetel van ABUTRIEK. 
Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag worden gedaan naargelang de 
levering van goederen of de vooruitgang van werken.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intrest verschuldigd op het nog niet betaalde bedrag 
vanaf de vervaldag van de factuur aan een intrestvoet van 10 % per jaar. Bij gebreke van vermelding van een specifieke vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurda-
tum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag is tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, 
onder meer ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, het tijdverlies en de administratiekosten, overeenkomende met 10 % van het openstaande factuurbedrag bovenop de 
verwijlintresten en de eventuele gerechtskosten, met een minimum van 125,00 euro. Voormelde intresten en schadevergoeding blijven verschuldigd ook al zouden nadien minnelijk of 
gerechtelijk respijttermijnen toegestaan worden.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht eerder bepaalde andersluidende betalingsvoor-
waarden. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft ABUTRIEK het recht om verdere leveringen stop te zetten en de uitvoering van aan de gang zijnde werken te staken. 
ABUTRIEK is gerechtigd bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

8. Eigendomsrecht
De geleverde goederen blijven eigendom van ABUTRIEK totdat de klant alle verplichtingen uit de met ABUTRIEK gesloten overeenkomst is nagekomen. Niettemin zullen de risico’s inte-
graal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het goed werd geleverd, zonder afbreuk te doen aan het bepaalde onder punt 5. Voor de volledige betaling mag de klant de 
geleverde goederen niet in pand geven, noch verhuren, vervreemden of verplaatsen. De goederen blijven hun roerend karakter behouden ook al werden ze geïncorporeerd. De klant is tot 
de integrale betaling gehouden toezicht uit te oefenen over de geleverde goederen. De klant neemt het risico van verlies of beschadiging te zijnen laste. Betaalde voorschotten blijven door 
ABUTRIEK in elk geval verworven.

9. Waarborg en vrijwaringsverplichting
De door ABUTRIEK verleende waarborg op het materiaal kan de door de fabrikant verstrekte waarborg niet overtreffen. De vrijwaringsplicht met betrekking tot de gebreken van de 
geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van ABUTRIEK en is bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen als deze die de leveranciers in hun 
voorwaarden tegenover ABUTRIEK voorzien.
De aansprakelijkheid van ABUTRIEK is beperkt tot herstelling of vervanging. ABUTRIEK kan niet voor vergoeding van enige andere schade aangesproken worden, ook niet voor indirecte of 
gevolgschade. Voor de door haar uitgevoerde installatiewerkzaamheden is ABUTRIEK slechts aansprakelijk in geval van opzet of zware nalatigheid.
De klant wordt geacht onmiddellijk na de uitvoering van de werken de werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.
De controle van de goederen, zowel wat de uiterlijke staat betreft als wat de hoeveelheid betreft, dient te geschieden bij de ontvangst ervan. Later worden daaromtrent geen klachten meer 
aanvaard.
De klant is verantwoordelijk voor de voorzieningen en/of voorwaarden noodzakelijk voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van de installatie. De aansprakelijk-
heid van ABUTRIEK evenals de verstrekte waarborg vervalt indien de door ABUTRIEK geleverde materialen of uitgevoerde werken worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone 
aanwending, belasting en slijtage of indien de klant of welke derde dan ook anders dan een aangestelde van ABUTRIEK herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

10. Klachten
Gebeurlijke opmerkingen en/of klachten met betrekking tot leveringen of werken moeten kenbaar gemaakt worden bij ter post aangetekende brief binnen de 8 dagen na levering of na uit-
voering van de werken voor zover ze betrekking hebben op zichtbare aangelegenheden, en binnen de 8 dagen na de ontdekking van aangelegenheden die niet zichtbaar waren. Na deze 
termijn worden de leveringen of werken als aanvaard beschouwd.
Opmerkingen en/of klachten omtrent de facturatie moet gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de factuur geacht te zijn ont-
vangen vijf dagen na factuurdatum of wanneer de vijfde dag een zaterdag, zondag of feestdag is, op de eerste daarop volgende werkdag. De aanmaning wordt geacht te zijn ontvangen 
vijf dagen na aanmaningsdatum of wanneer de vijfde dag een zaterdag, zondag of feestdag is, op de eerste daarop volgende werkdag.

11. Ontbinding
Indien de klant zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan ABUTRIEK te allen tijde met een kennisgeving bij een ter post aangetekende brief de 
overeenkomst van rechtswege geheel of gedeeltelijk ontbinden. De klant zal in dat geval gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 30 % van 
de waarde van de nog niet geleverde goederen en/of de nog niet uitgevoerde werken, boven de bedragen verschuldigd voor de reeds geleverde goederen en/of de reeds uitgevoerde 
werken. In dit geval moet de klant aan ABUTRIEK ook onverwijld en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen.

12. Rechtskeuze - Bevoegdheid
Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een betwisting is de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd, behoudens wanneer op grond van 
een dwingende wettelijke bepaling een andere rechtbank hetzij territoriaal, hetzij wat de aard van de zaak betreft bevoegd is.


