
Algemene verkoopsvoorwaarden 

 

 

1. Algemeen 
 
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en levering van 
diensten vanwege S.H.M.C BVBA. 
Alle aanvaarde offertes, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen leiden tot een 
onvoorwaardelijke toetreding van de klant tot onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden.  
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant.  
 

2. Tarieven 
 

2.1 De tarieven bij het opmaken van de offerte worden uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW. 

2.2 De tarieven kunnen verhoogd worden met eventuele leveringskosten en/of extra  door de 

klant vereiste diensten. Deze zijn van toepassing op de dag van de bestelling. 

2.3 Indien van toepassing, is de Recupel bijdrage in de aangeduide prijs inbegrepen. 

2.4 In het algemeen zijn de tarieven aanpasbaar op de 1ste januari van elk jaar. 
 

3. Betalingsvoorwaarden 
 

3.1 Voor elke levering en/of gepresteerde service, zal S.H.M.C. BVBA een factuur opstellen en 

per post opsturen. Op vraag van de Klant kan het ook elektronisch. 

3.2 Op uitzondering van een akkoord tussen de Klant en S.H.M.C BVBA., vermeld in de 

orderbevestiging, moet elke factuur uiterlijk binnen de 30 dagen op de rekening van 

S.H.M.C. BVBA. betaald worden. Het rekeningnummer staat op de factuur vermeld. Geen 

enkele korting zal toegestaan worden voor vooruitbetaling. 

3.3 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten 

belope van 1% per jaar van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% 

voor facturen van minder dan 2500€ en van 10% voor facturen van meer dan 2500€, met 

een minimum van 250€, ten titel van conventionele schadevergoeding. Het aanvaarden van 

uitstel van betalingen en/of wisselbrieven leidt niet tot een herziening van het contract en 

doen geen afbreuk aan op de verschuldigde rente en schadevergoedingen zoals hierboven 

vermeld. 

3.4 In geval van annulatie van de bestelling twee weken na de bevestiging, is de Koper een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% van de waarde van de 

bestelling. 

3.5 Klachten betreffende een factuur dienen schriftelijk toe te komen. 

 

 

 



4. Eigendomsvoorbehoud 
 
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van S.H.M.C. BVBA. 
Het risico gaat echter over op de Koper vanaf de levering. In geval van niet- of laattijdige 
betaling kan S.H.M.C. BVBA deze ten alle tijden terugvorderen. Dit op kosten van de Klant 
en waar het materiaal zich ook bevindt. 
 

5. Levering 
 
De levering betreft enkel de goederen en /of diensten opgenomen in de orderbevestiging. 
De leveringstermijnen zullen in de mate van het mogelijke gerespecteerd worden. 
Vertraging in de levering door overmacht geeft geen recht op schadevergoeding noch op 
ontbinding van de overeenkomst.  
 

6. Aansprakelijkheid 
 

6.1 S.H.M.C. BVBA. is aansprakelijk voor de goede verloop van de activiteiten met betrekking 
tot de bestelling en dit tot de levering en ontvangst van de goederen en/of diensten.  

6.2 S.H.M.C. BVBA. verzekert de goederen tot hun levering en ontvangst door de Klant. Met 
uitzondering van een zware fout, kan S.H.M.C. BVBA. niet aansprakelijk gesteld worden voor 
materiële, immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke schade van welke aard ook. 

6.3 De Klant verplicht zich ertoe om de werkplaatsen op tijd toegankelijk te maken voor de 
leverancier. S.H.M.C. BVBA. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Klant niet de 
nodige informatie bezorgt voor de perfecte uitvoering van de bestelling. 
 

7. Garantie 
 

7.1 De garantie van de toestellen en de onderdelen door S.H.M.C. BVBA. geleverd bedraagt 2 
jaar. 

7.2 De garantie is enkel van toepassing op toestellen waarvan de technische problemen door 
één van onze officiële technische partners en/of door de verantwoordelijke technieker van 
S.H.M.C. BVBA werden vastgesteld. 

7.3 De garantie vervalt bij onvoldoende onderhoud en onjuiste behandeling. Dit wordt duidelijk 
aangetoond en door beide partijen aanvaard. Er is geen garantie op de batterijen van de 
geleverde toestellen. 

7.4 De garantie vervalt bij uitvoering van reparaties en onderhouden door de Klant of door 
derden zonder schriftelijke toestemming van S.H.M.C. BVBA. of van de fabrikant. 
7.4.1 De kleinste wijziging ook met betrekking tot het uiteindelijke gebruik van het product 
door de Klant brengt het onmiddellijke einde van de garantie met zich mee. 

7.5 S.H.M.C. BVBA. verzekert dat alle producten kwaliteitstesten hebben ondergaan en 
goedgekeurd werden om verkocht te worden. 

7.6 De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn gestockeerde producten in 
afwachting van de herstelling van de toestellen. 
 

8. Geschillen 
 
Alle geschillen vallen onder het Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid 
van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel. 


