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ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETAALVOORWAARDEN 
 
 
Elke bestelling betekent een aanvaarding van onze algemene voorwaarden, dewelke zijn toegevoegd 
in bijlage en terug te vinden op onze website www.marckxvanloock.be 
 
Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. 

 
Onze facturen zijn contant betaalbaar te Wilrijk, Terbekehofdreef 6/8 unit A5, zonder korting behoudens 
andersluidende overeenkomst bij bestelling. 
 
Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te 
gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde 
termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. 
 
Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
intrest verschuldigd aan 1% per maand. 
 
Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, 
met een minimum van 50 EUR per factuur. 
 
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te 
zetten. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet 
uitgevoerde gedeelte. 
 
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico 
gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting. 
 
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken 
aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit 
tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn. 
 
In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 € en 
dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. 
 
Indien de koper 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. 
 
Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden 
steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich 
voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze 
akkoord, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. 
 
Onze levertijden worden enkel gegeven ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in 
de levering geeft geen recht op schadevergoedingen noch op ontbinding van de overeenkomst. 
 
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 
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