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Art.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken de volledige relatie uit tussen 
de onderneming geïdentificeerd op de factuur of orderbevestiging van de verkoper of 
als leverancier van diensten (hierna de Verkoper) enerzijds en anderzijds de koper of 
afnemer van diensten (hierna de Koper). Ze zijn van toepassing op elk aanbod door de 
Verkoper gedaan en op elke bestelling voor goederen of diensten die bij de Verkoper 
geplaatst wordt, alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst. De algemene 
verkoopsvoorwaarden hebben altijd voorrang op de bepalingen, voorwaarden of de 
algemene aankoopvoorwaarden aangeduid door de Koper. Tegengestelde bepalingen 
die op om het even welk document van de  Koper mogen voorkomen worden slechts 
aanvaard na uitdrukkelijke en geschreven toestemming, apart en per individuele 
orderbevestiging door de directie van de Verkoper.  Van deze algemene 
verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken in een schriftelijke 
overeenkomst, door de directie van beide partijen ondertekend. 
Art.2. Al onze offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en behoudens tussentijdse verkoop 
van de beschikbare voorraad. Offertes zijn 5 dagen geldig, tenzij de Verkoper deze 
herziet naar aanleiding van stockbreuken of gewijzigde marktomstandigheden of 
koersschommelingen, hetgeen steeds mogelijk is. De prijslijsten en verkoopsbesluiten 
uitgaande van aangestelden van de Verkoper zijn slechts bindend, wanneer zij 
bevestigd worden binnen de 48 uur door een definitieve en originele genummerde 
orderbevestiging van de Verkoper per mail of per post. 
Art.3. De Koper weet en houdt rekening met het feit dat alle zaag- en schaafwerk wordt 
gedaan in een industriële schaverij. Dit houdt onder meer in dat er geen triage of 
sortering wordt gedaan tijdens de productie door de Verkoper en dat het hout wordt 
verwerkt volgens de ‘international grading rules’ voor de betreffende houtsoort. Deze 
grading rules zijn gekend aan de professionele klant of kunnen op eerste verzoek aan 
hem worden overhandigd. Er zal met andere woorden altijd een percentage uitval of 
verlies zijn op de werf, afhankelijk van de gekozen houtsoort.  De klant geniet steeds 
van de mogelijkheid de partijen te komen bekijken of inspecteren voor de verwerking, 
indien hij dat niet nodig acht wordt verondersteld dat akkoord gegaan wordt, met de 
aan hem voorgestelde houtpartij. 
Art.4. De door ons verkochte hoeveelheid gezaagd of geschaafd hout en platen zijn 
onderhevig aan een hoeveelheidsmarge van 15% minder of meer. 
Art.5. De klant dient een grondige inspectie te doen op de zichtbare gebreken en 
hoeveelheid op het moment van de aanlevering (of afhaling) van de goederen, 
voorafgaand aan be- of verwerking of doorverkoop. Onmiddellijk zichtbare gebreken of 
opmerkingen betreffende lengtes, breedtes of hoeveelheden dienen schriftelijk gemeld 
te worden op de leverbon op het moment van de levering van de goederen. Andere 
fouten of gebreken moeten op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering per 
aangetekend schrijven worden bekendgemaakt, gestaafd aan de hand van duidelijke 
foto’s waarbij de ‘International grading rules’ voor de betreffende houtsoort in acht 
moeten worden genomen. Een partij hout wordt steeds ofwel integraal aanvaard ofwel 
integraal geweigerd. Een eenzijdige triage op een partij hout zonder de schriftelijke 
toestemming van de directie van de Verkoper is niet toegelaten.  
Art.6. Na schriftelijke erkenning door de directie van de Verkoper kan de klacht de 
vervanging of de terugname van de goederen tot gevolg hebben. Bij terugname wordt 
slechts 85% van de waarde van de goederen gekrediteerd. Automatische 
schadevergoedingen, compensaties, boeteclausules eenzijdig berekend door de Koper 
of de eindklant zijn nooit van toepassing.  Bij be- of verwerking of doorverkoop van de 
goederen verliest de Koper elk recht op betwisting. 
Art.7. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid meer voor verborgen 
gebreken 3 maand na datum van levering of afhaling. De aansprakelijkheid van de 
Verkoper is in elk geval beperkt tot de aangetoonde directe schade voor de Koper en 
beloopt het factuurbedrag excl BTW met als plafondbedrag 4.500 euro. De Verkoper 
kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade (hierin begrepen 
doch niet limitatief, de in- en uitbouwkosten van de geleverde goederen) gederfde winst 
en gevolgschade). 
Art.8. Behoudens mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met de directie van de 
Verkoper, worden de leveringstermijnen ten zuivere indicatieve titel vermeld en 
verbinden zij de Verkoper niet. Een vertraging in de levering kan onder geen beding 
aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot schadevergoeding in hoofde 

van de Koper. Elk geval van overmacht of toeval (zoals daar zijn, doch niet limitatief: 
brand, schade door weersomstandigheden, hacking van het informaticasysteem, 
stakingen, problemen bij een toeleverancier,…) bevrijdt de Verkoper van zijn 
verplichtingen. In geen geval kan de Koper de overeenkomst beëindigen, behoudens 
wanneer er overmacht of toeval wordt bevestigd door de Verkoper. De Koper zal nooit 
een vergoeding kunnen vorderen voor schade die voortkomt uit vertragingen of 
prijsvermeerderingen door bestellingen bij derden. 
Art.9. De onder voorbehoud van goede aankomst afgesloten verkoop zal van 
rechtswege ofwel ontbonden zijn ingeval het door de Verkoper aangekochte hout in de 
zagerij, fabriek of lossingshaven niet aankomt, ofwel teruggebracht worden in 
verhouding tot de ontbrekend hoeveelheden ingeval de desbetreffende goederen 
slechts in dele aankomen, dit naar keuze van de Verkoper. 
Art.10. In geval van onvoorziene omstandigheden en of fundamentele wijzigingen 
waardoor het voor de Verkoper onredelijk zwaar wordt de verbintenis uit te voeren, 
verbinden de Verkoper en Koper er zich toe om overleg te plegen ten einde de 
overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Bij gebreke aan 
akkoord tussen de partijen binnen de 10 kalenderdagen na de vraag tot aanpassing 
door de Verkoper, zal de Verkoper de mogelijkheid hebben de overeenkomst te 
beëindigen zonder schadeloosstelling 
Art.11. Alle taksen en belastingen, onder welke benaming ook, zowel hedendaagse als 
toekomstige, of verhogingen van bestaande taksen, vallen ten laste van de Koper 
tegen de aanslagvoet geldig voor de geleverde goederen. 
Art.12. De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor op ieder ogenblik, hetzij de 
betaling te eisen bij de afhaling of levering of voor de transformatie van de goederen, 
hetzij waarborgen van eerste rang te vorderen die de volledige betaling van de 
overeengekomen prijs dekken. Worden deze betaling of waarborgen niet bekomen 
binnen de drie dagen na verzoek, dan kan de verkoop ontbonden worden door de 
Verkoper. In dat geval zal de Koper de schade en intresten moeten betalen die zijn 
vastgesteld op 10 % van het bedrag van het factuurbedrag. Deze schadeloosstelling 
kan eventueel verhoogd worden indien wordt aangetoond dat de schade geleden door 
de Verkoper groter is. 
Art.13. Alle facturen zijn netto betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de 
Verkoper. Klanten zonder kredietlimiet betalen het netto factuurbedrag voorafgaand 
aan de levering, voor klanten met een kredietlimiet geldt de betalingstermijn van 30 
dagen na factuurdatum, met een maximale korting contant van 1,5% mits volledige 
betaling van het factuurbedrag binnen de 8 dagen na uitgifte factuur.   
Art.14. “Protest op de facturen dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te 
gebeuren uiterlijk binnen de vijftien  dagen na factuurdatum en in elk geval voor de 
ingebruikname of doorverkoop van de goederen.” 
Art.15. Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de koper 
geschokt wordt, door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke 
uitvoering tegen de koper of door andere aanwijsbare gebeurtenissen die het 
vertrouwen in de goed uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in 
vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Verkoper zich het recht voor van de 
Koper waarborgen te eisen. De weigering van de Koper geeft de Verkoper het recht de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zelfs indien een deel van de 
bestelling reeds werd verzonden, zonder recht op schadevergoeding voor de Koper. 
Art.16. In geval van laattijdige of gedeeltelijke betaling, zal er van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een verwijlsrente van 1% per begonnen maand verschuldigd 
zijn, vanaf de datum van de vervaldag op het totaal bedrag van de opeisbaar geworden 
schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden 
schuldvordering met een minimum van 250 euro en dit van rechtswege zonder 
ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend 
worden. In geval van achterstallige betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor, 
en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien 
uit huidige dan wel voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, 
behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling. 
Art.17. De goederen die voorwerp zij van een afroepstock, just-in-time leveringen of 
maatwerk voor de Koper en gestockeerd worden bij de Verkoper, moeten afgenomen 
worden binnen redelijke termijn.  Bij niet afname behoudt de Verkoper zich het recht 

voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de Koper te verplichten de 
levering te aanvaarden of deze goederen te factureren, zonder dat de Verkoper het 
recht verliest een schadevergoeding aan te rekenen in elk van deze gevallen, 
bijvoorbeeld doch niet limitatief voor de stockagekosten. 
Art.18. Goederen die de Koper toevertrouwt aan de Verkoper, voor behandeling, be- 
en/of verwerking, moet de Koper verzekeren tegen brand, ontploffing, bliksem, 
overstroming, stormschade en inbraak en aanverwante kosten, met inbegrip van 
afstand van verhaal uitgaande van de verzekeraars ten aanzien van de Verkoper en 
derden. Behoudens andersluidend beding verblijven degelijke goederen ten allen tijde 
bij de Verkoper op risico van de Koper. De Verkoper heeft een retentierecht 
Art.19. Eigendomsvoorbehoud: De verkochte goederen blijven eigendom van de 
Verkoper tot volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval 
van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die 
overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het 
eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen 
geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging 
inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen 
op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. 
Art.20. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare 
documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden. 
Art.21. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of 
de gesubrogeerde vorderingen geeft de Koper in pand ten voordele van de Verkoper (I) 
alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus 
niet beperkt tot handelsvorderingen, (II) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen 
tegenover de Verkoper, uit welke hoofde ook, (III) de geleverde goederen waarop de 
onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (IV) alle roerende lichamelijke en 
onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant 
op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (V) alle roerende 
lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in 
gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend 
aan de schuldenaar. Bij registratie van het pand in het pandregister, bij pandvestiging 
of later, heeft de Verkoper het recht de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire 
administratiekosten van 60,00 EUR aan de in gebreke blijvende klant aan te rekenen. 
Art.22. Conform het Belgisch decreet van 16 juli 2015 is een kilometerheffing op 
vrachtwagens van toepassing voor al onze leveringen. Deze kilometerheffing wordt 
apart aangerekend op de factuur volgens de geleverde ton, waarbij de Verkoper zich 
het recht voorbehoudt de gekozen route te bepalen. 
Art.23. Het niet aandringen door de Verkoper op om het even welk recht zoals bepaald 
in deze voorwaarden of de wet of zoals anderzijds overeengekomen tussen partijen 
kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zulk recht, tenzij zulke afstand 
door de directie van de Verkoper expliciet en schriftelijk gedaan werd. 
Art.24. De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene voorwaarden 
brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden zich 
er toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal 
overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de 
overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal aansluiten. 
Art.25. De gegevens van de Koper en de Verkoper worden slechts bewaard met het 
oog op het uitvoeren van de overeenkomst tussen partijen. Ze zullen niet aan derden 
worden overhandigd. Beide partijen zullen redelijke inspanningen leveren om ze te 
beschermen.  
Art.26. De Verkoper is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van zijn 
aangestelden. 
Art.27. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn 
bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen partijen, betreffende een factuur, 
levering of een onderliggend contract, waarbij uitsluitend het Belgische recht van 
toepassing is. 
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