
VERKOOPVOORWAARDEN 

Het enkele ondertekenen van de bestelbon of de 

leveringsbron, evenals het aanvaarden van de factuur, 

impliceert de volledige instemming van de klant, zelfs 

niet-handelaar, met onderhavige verkoopsvoorwaarden 

met uitsluiting van zijn eigen algemene of bijzondere 

voorwaarden; deze laatste zijn slechts van kracht in geval 

Danneels Jofravan NV deze schriftelijk en uitdrukkelijk 

heeft aanvaard. Elk aanbod van Danneels Jofravan NV 

gebeurt onder onderhavige voorwaarden. 

 

Onzer aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebeuren onder 

voorbehoud van prijsstijging voor levering; in bedoeld 

geval gebeurt de levering aan de prijs van de dag. Een 

bestelling verbindt Danneels Jofravan NV slechts na 

uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging. De verkoop 

agenten zijn niet gemachtigd Danneels Jofravan NV te 

verbinden, noch enige bestelling te bevestigen. 

 

De prijzen zijn berekend af magazijn. De levering 

geschiedt dan de magazijnen van Danneels Jofravan 

NV. Alle eventuele zendingen zelfs vrachtvrij geschieden 

voor rekening, op de kosten, en onder uitsluitende 

verantwoordelijkheid van de koper. Leveringen van min. 

dan € 619,70 zullen verhoogd worden met € 12,40 ten 

forfaitaire titel, voor port- en administratiekosten. Het 

minimumbedrag der facturatie bedraagt €12,40. 

 

De leveringstermijn kan slechts bij benadering worden 

vastgesteld; het verstrijken ervan vernietigt het contract 

niet, behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk en de 

gebeurlijke niet uitvoering van en bestelling kunnen in 

geen geval aanleiding even tot en schadevergoeding. 

De partijen bepalen hierbij uitdrukkelijk de 

afhalingstermijn op vijf vrije dagen, te rekenen vanaf de 

mededeling van beschikbaarheid door Danneels 

Jofravan NV geldend als sommatie. Bj niet-afname na 

sommatie, bij annulatie van een aanvaarde bestelling, of 

bij weigering de gevraagde betalingswaarborg 

overeenkomstig art. 11 te leveren geeft Danneels 

Jofravan NV het recht de bestelling te vernietigen en zal 

de klant en forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn 

gelijk aan 35% van het totaalbedrag der niet afgenomen 

goederen. 

 

Het ondertekenen voor ontvangst geldt als aanvaarding 

qua aantal en qua goede toestand van de goederen of 

werken, evenals de aanvaarding van onze onderhavige 

verkoopsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door de 

koper of door deze aanvaardt vallen ten laste van de 

koper. 

 

Alle klachten dienen aangetekend te gebeuren uiterlijk 8 

dagen na de levering der goederen. Dergelijke klachten 

doen onder geen beding afbreuk aan deze 

verkoopsvoorwaarden. 

 

Alle goederen blijven onverdeelde eigendom van 

Danneels Jofravan NV tot hun volledige betaling; tot op 

dit ogenblik blijft de koper voor de hem geplaatste 

goederen, volledig aansprakelijk, zelfs voor de lichtste 

fout. Boratocht of in- 

 

 

                       

pandgeving van de verkochte goederen ten voordele 

van derden, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Alle betalingen dienen te gebeuren op de 

maatschappelijke zetel te 8906 Elverdinge-leper aan de 

Klijtestraat 56, contant netto en zonder korting. Bij 

gebreke hiervan zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling en verwijlrente verschuldigd zijn vanaf 

de factuurdatum ten belope van 2% per maand. Alle 

inningskosten vallen ten laste van de klant. 

 

Bij niet betaling der factuur op de vervaldag en na 

ingebrekestelling zal het bedrag ervan ambtshalve met 

15% verhoogd worden ten titel van forfaitaire 

schadevergoeding overeenkomstig art. 1152 B.W boven 

hetgeen onder art. 9 van onderhavige voorwaarden 

werd bedongen. 

 

Danneels Jofravan NV behoudt zich het recht voor een 

wissel te trekken, een voorafbetaling van minstens 30% 

der bestelling te vorderen, of alle andere 

betalingswaarborgen te eisen zonder dat dit een 

schuldvernieuwing inhoud, of een wijziging dan 

onderhavige verkoopsvoorwaarden, met kosten lastend 

de koper; dit alles eventueel voor levering. 

 

De betaling van een factuur betekent geen kwijting van 

de voorgaande; uitviering van bestelling kan worden 

geweigerd zo de vorige factuur niet betaald werd. 

 

Garantie is steeds beperkt tot deze door de fabrikant zelf 

bepaald, en geldt met uitsluiting van banden, riemen, 

pompen en elektrische uitrusting. Elke breuk veroorzaakt 

door gebrek aan onderhoud, slijtage, verkeerd gebruik, 

of aangebrachte veranderingen, doet de waarborg 

vervallen, evenals verhuring tijdens de garantie tenzij 

andersluidende overeenkomst 

 

De aansprakelijkheid van Danneels Jofravan NV blijft 

beperkt tot hetgeen in de waarborg voorzien. Zij kan 

geenszins worden uitgebreid, welke de fout of schade 

ook weze, zij het en verborgen gebrek. Behoudens 

speciale overeenkomst en voor zover deze reikt wordt 

tweedehandsmateriaal verkocht in de staat waarin het 

zich bevindt, welke de koper verklaart te kennen. 

 

 

Voor zover de koper zijn aankoop laat financieren 

behoudt Danneels Jofravan NV zich het recht voor 

materiaal slechts na definitieve aanvaarding van het 

krediet te leveren. De financiering is vreemd van 

Danneels Jofravan NV zodat het weigeren ervan de 

koper geen enkel recht verschaft ten haren opzichte. 

Door de ondertekening van onderhavige overeenkomst 

geeft de koper onvoorwaardelijk opdracht dan het 

financieringsorganisme het toegestane krediet bij 

uitsluiting te storten dan Danneels Jofravan NV. 

 

Bij afzonderlijke en uitdrukkelijke overeenkomst wordt 

aangenomen dat gebeurlijke geschillen van welke aard 

ook behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 

rechtbank en van het arrondissement leper zelfs zo de 

betaling gebeurt met een cheque of wissel. 

 

 

 


