
 
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden DW Coatings 

 
1.  Voorwerp 
1.1  Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met de 
“Verkoper” bedoeld: “DW Coatings BVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 
Zaventem, Weiveldlaan 41, ingeschreven in het RPR met als 
ondernemingsnummer 0646.849.349”.  

1.2 Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere 
voorwaarden, die voorrang hebben op de huidige algemene voorwaarden, zijn 
deze algemene voorwaarden van toepassing op elke prestatie alsook op elke 
verkoop en levering van goederen (de “Goederen”) door de Verkoper aan de koper 
onder enige overeenkomst tussen de Verkoper en de koper (“Overeenkomst”). 
Tenzij anders bedongen tussen de Verkoper en de koper zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. Deze hebben van rechtswege 
voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper. De eventuele nietigheid van 
een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk 
aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. 
1.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de orderbevestiging en deze 
algemene voorwaarden primeren deze algemene voorwaarden, tenzij de 
orderbevestiging uitdrukkelijk van de algemene voorwaarden afwijkt. 
1.4 De Overeenkomst wordt onmiddellijk gesloten door het overmaken 
door de Verkoper van de ondertekening van de orderbevestiging door de 
Verkoper, waar deze algemene voorwaarden aan gehecht zijn.  
2.  Betalingsvoorwaarden 
2.1  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verpakkings-, verplaatsings- 
en transportkosten, tenzij anders bepaald.  
2.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Verkoper. 
Betaling dient te gebeuren binnen de termijn dewelke staat vermeld op de 
orderbevestiging. Bij gebrek aan dergelijke vermelding dient betaling contant te 
gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum. De Goederen zullen onmiddellijk 
gefactureerd worden vanaf de datum waarop de Goederen de lokalen van de 
Verkoper verlaten, doch de Verkoper heeft het recht om een voorschot aan te 
rekenen en levering zal in dat geval slechts plaatsvinden na betaling van het 
voorschot.  
2.3 Indien de Verkoper zich verbindt tot de levering van de door de koper 
bestelde Goederen, dient 33% van de koopprijs te worden betaald bij bestelling 
van de Goederen, 33% bij uitvoering van de levering van de Goederen en 33% bij 
de eigenlijke installatie van de Goederen. 
2.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor Goederen niet te leveren zo 
lang enige verschuldigde bedragen onder enige overeenkomst met de koper niet 
(volledig) betaald werden, met inbegrip van eventuele nog verschuldigde 
nalatigheidsintresten en forfaitaire schadevergoedingen zoals hierna bepaald. 
2.5 In geval van niet of onvolledige betaling van een factuur is de koper 
automatisch en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd op de niet betaalde 
bedragen aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, 
vermeerderd met zeven procentpunten en met een minimum van 12% op jaarbasis 
vanaf de datum dat deze bedragen verschuldigd zijn tot op het ogenblik van 
volledige betaling. 
2.6 Daarenboven is in geval van niet (volledige) betaling van de 
verschuldigde bedrag(en), boven de op dat ogenblik verschuldigde bedragen en 
naast de verderlopende nalatigheidsinterest automatisch en zonder 
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% 
van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro per factuur, onverminderd 
het recht van de Verkoper om bijkomende schadevergoeding te eisen indien hij 
een grotere schade bewijst. 
2.7  In geen geval heeft de koper het recht om enige bedragen die 
(beweerdelijk) verschuldigd zijn door de Verkoper aan de koper af te zetten tegen 
enige bedragen die (beweerdelijk) verschuldigd zijn door de koper aan de 
Verkoper. 
3.  Levering van Goederen 
3.1  De door de Verkoper opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen 
voor Goederen zijn indicatief. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of 
leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarden de verbreking van de 
Overeenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering of levering 
waarvan de Verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter 
kennis gebracht worden aan de koper. Wijzigingen in de bestellingen hebben 
automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- of 
leveringstermijnen vervallen  
3.2 Levering van de Goederen gebeurt op de zetel van de Verkoper op het 
ogenblik dat de Goederen aldaar ter beschikking worden gesteld van de koper. De 
Goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. Alle restmateriaal 
van de koper dat binnen de 14 dagen na de levering niet opgehaald is, wordt 
verschroot. 
3.3 De koper dient er in het algemeen voor in te staan dat op de plaats 
van de levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en dat aan alle voorwaarden 
voldaan is opdat de levering in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan en 
de plaatingswerken onmiddellijk kunnen worden aangevat, zonder dat dit op 
voorhand nog moet worden gecontroleerd. Alle schade die veroorzaakt wordt 
omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de koper.  
3.4 Indien het gaat om een uitvoering volgens een plan door de koper 
opgesteld, zal de verantwoordelijkheid van de Verkoper in ieder geval beperkt 
blijven tot de strikte uitvoering volgens aanduiding van deze plannen.  
3.5 De koper zal bij levering onmiddellijk de Goederen inspecteren en zal 
binnen de 7 dagen na de levering schriftelijk alle zichtbare gebreken aan de 
Verkoper melden en aan de Verkoper de stavingstukken van deze gebreken 
overmaken, waarna de Verkoper overeenkomstig zijn interne procedure de 
stavingstukken van de koper zal onderzoeken en de koper onverwijld zal 
informeren over de verdere afhandelingsprocedure. Enige zichtbare gebreken die 
niet binnen bovenvermelde termijn aan de Verkoper schriftelijk worden gemeld, 
worden geacht te zijn aanvaard door de koper. 
3.6 De Verkoper heeft het recht de levering van de Goederen op te 
schorten indien enige door de koper verschuldigde bedragen i.v.m. de betrokken 
of andere orderbevestigingen niet volledig betaald zijn tot het moment van 
volledige betaling van alle openstaande bedragen. De Verkoper heeft eenzelfde 
opschortingsrecht indien de Verkoper om de ene of de andere reden twijfelt aan 

de kredietwaardigheid van de koper en/of indien blijkt dat de koper redelijkerwijs 
niet kredietwaardig (genoeg) is, rekening houdende met de door hem geplaatste 
bestelling zoals opgenomen in de orderbevestiging. 
4. Annulering van de bestelling  
4.1 Onverminderd de toepassing van deze algemene voorwaarden, in het 

bijzonder artikel 4.2 van deze voorwaarden, heeft de koper het recht zijn bestelling 
te annuleren vóór de levering van de Goederen. Dergelijke annulering dient 
schriftelijk te gebeuren; de datum van ontvangst van de annulering door de 
Verkoper is bepalend voor de hierna volgende financiële regeling.  
4.2 Indien de koper zijn bestelling (deels) annuleert na de datum van de 
verzending van de orderbevestiging is hij een bedrag van 20% van de te betalen 
prijs (incl. BTW) verschuldigd. Indien de koper zijn bestelling (deels) annuleert op 
de leveringsdatum zelf, is hij een bedrag van 100% van de te betalen prijs (incl. 
BTW) verschuldigd. Na de levering, is geen annulering meer mogelijk. 
5.  Risico 
5.1 Alle risico’s, van welke aard ook, vanaf het moment dat de Goederen 
de lokalen van de Verkoper verlaten, zijn ten laste van de koper. 
5.2 Indien de Goederen niet kunnen vertrekken uit de lokalen van de 
Verkoper door enige oorzaak die te wijten is aan de koper, zal het risico overgaan 
op de koper op de geplande datum van het vertrek van de Goederen uit de lokalen 
van DW Coatings, zoals die werd meegedeeld aan de koper. 
6.  Eigendomsvoorbehoud 
De Goederen blijven eigendom van de Verkoper tot ze volledig betaald zijn. Indien 
de koper om welke reden dan ook nog enige nalatigheidsintresten en/of forfaitaire 
schadevergoedingen verschuldigd is aan de Verkoper, zal de eigendom van de 
Goederen pas overgaan van zodra deze nalatigheidsintresten en/of forfaitaire 
schadevergoedingen integraal voldaan werden door de koper. In geval van niet-
betaling zal de koper de Goederen op eerste verzoek daartoe van de Verkoper 
onmiddellijk aan de Verkoper in goede staat terug bezorgen.  
7.  Aansprakelijkheid 
7.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in de Goederen 
veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of 
gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de koper of enige 
derde. 
7.2 In elk geval is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien 
van de koper beperkt tot de prijs (excl. BTW) van de Goederen die aanleiding 
gaven tot de schade, zoals aangerekend aan de koper. Deze 
aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht of de handeling of nalatigheid gesteld 
is door de Verkoper of een aangestelde van de Verkoper, ongeacht het 
toepasselijke aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
contractuele aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze 
aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen 
gebreken, en zelfs in geval van zware fout van de Verkoper en bovendien in geval 
van zware en opzettelijke fout van haar aangestelden. 
7.3 De Verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in kleur, vorm, 
gewicht van de Goederen t.o.v. de beschrijving ervan gegeven door de Verkoper, 
zoals in zijn brochures, op het Internet, op beurzen, etc. Daarnaast is de Verkoper 
niet aansprakelijk voor afwijkingen in de structuur of materie van de Goederen. 
8. Overmacht 
De Verkoper is niet aansprakelijk tegenover de koper voor enig verlies of schade 
welke zou geleden worden door de koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks 
het gevolg is van het feit dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, 
bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt 
omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover de Verkoper 
redelijkerwijze geen controle heeft, zoals maar niet beperkt tot staking, lock-out, 
arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, storm, 
moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden, materialen of transport te bekomen, 
staking of vertragingen bij een leverancier van de Verkoper of leveringsweigering 
door een leverancier van de Verkoper. 
9. Beëindiging 
9.1 De Verkoper heeft het recht de Overeenkomst per aangetekende brief 
met onmiddellijke ingang en van rechtswege te beëindigen indien de koper in 
gebreke blijft één of meerdere van de essentiële verplichtingen van de 
Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, na te leven of indien enige door de 
koper verschuldigde bedragen i.v.m. deze of vorige bestellingen bij de Verkoper 
niet volledig betaald zijn, en dit onverminderd enige andere rechten van de 
Verkoper waaronder zijn recht om schadevergoeding te eisen.  
9.2 Indien de koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, 
ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke 
schikkingen treft, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te beëindigen 
met onmiddellijke ingang of om volledige voorafgaandelijke betaling of andere 
garanties te eisen van de koper voor de levering. 
10. Slotbepalingen 
10.1 Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de 
bepalingen of voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen of na te leven, 
houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.  
10.2 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd in 
overeenstemming met Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het 
arrondissement waarin de zetel van de Verkoper gelegen is, zijn bevoegd om 
kennis te nemen van enig geschil in verband met de Overeenkomst. Partijen 
komen overeen dat het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 inzake 
internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige 
relaties. 
10.3 De door de koper aan de Verkoper verstrekte gegevens en 
persoonsgegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand, dat door de 
Verkoper, of door derden waarop de Verkoper voor deze doeleinden een beroep 
doet, wordt aangewend voor administratieve doeleinden van de Verkoper alsmede 
voor het inlichten van de koper over de huidige of toekomstige diensten, goederen, 
promoties en dergelijke meer van de Verkoper.  
10.4 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare 
documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van deze 
algemene voorwaarden. Eventuele kosten verbonden aan onbetaalde wissels 
alsook andere inningskosten, van welke aard ook, worden aan de koper 
afzonderlijk aangerekend


