
Algemene voorwaarden 

1. Toepassingsgebied 

De uitvoering en de betaling van al onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden 
onderworpen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden 
toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in de bijzondere 
voorwaarden of indien deze afwijking blijkt uit een geschreven document uitgaande van en 
ondertekend door de directie van onze firma. 

De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

2. Offertes en bestellingen 

Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte of bestelformulier of welk ander document dan ook 
uitgaande van SOPREMA, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds 
het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen ‘aanbod’ uit en bindt SOPREMA niet. 

Een aanvaarding door de klant van een hierboven beschreven prijsopgave, voorstel, bestek, 
offerte of het plaatsen van een bestelling door de klant, maakt een ‘aanbod’ uit van de klant 
aan SOPREMA, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding van dat 
aanbod door haar directie, met dien verstande dat de factuur uitgaande van SOPREMA steeds 
als aanvaarding geldt. 

 

3. Prijsbepaling 

Onze prijzen zijn onderworpen aan schommelingen van grondstofprijzen en andere. Bij 
onmiddellijke levering wordt gefactureerd aan de prijs geldig op de dag van de bestelling. 
Voor bestellingen op langere termijn worden de prijzen definitief bevestigd per levering. 

 

4. Leveringsmodaliteiten 

De door SOPREMA opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief en maken geen 
resultaatsverbintenis uit in hoofde van SOPREMA. Een eventuele vertraging in de levering 
kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulatie van een bestelling, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tijdens de verkoopovereenkomst. 

 

 



5. Klachten 

Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien op hoeveelheid 
en hoedanigheid, ongeacht of de producten werden geleverd of afgehaald. Klachten dienen 
binnen de 8 dagen schriftelijk en aangetekend te gebeuren met een gedetailleerde en 
limitatieve opsomming van de gebreken. Na deze termijn worden geen klachten meer 
aanvaard, tenzij voor verborgen gebreken en dit slechts tot op het ogenblik van de verwerking 
van de producten, ten laatste één maand na levering. 

 

6. Betalingsmodaliteiten 

Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar zonder korting, tenzij anders uitdrukkelijk en 
voorafgaand overeengekomen. Indien de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt gebracht 
heeft SOPREMA het recht om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling 
op te leggen, dan wel zekerheden te vragen, bij gebreke waaraan SOPREMA gerechtigd is de 
overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden. 

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op 
de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met: 

• Nalatigheidsinteresten ten belope van 1% per begonnen maand 
• Een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00€ 
• Onverminderd haar recht op vergoeding van de gerechtskosten en op 

schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten 
 
 

7. Eigendomsvoorbehoud 

SOPREMA blijft eigenaar van de verkochte goederen tot volledige vereffening van alle 
vorderingen. Tot zolang is de koper niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de 
goederen aan derden in pand of borg te geven, of over te dragen en dient hij zich te verzetten 
tegen eventuele inbeslagname of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht, 
alsmede SOPREMA hiervan binnen de 24 uur in kennis te stellen. 

 

 

 



8. Ontbinding 

In geval van niet-afname van de bestelde goederen of eenzijdige verbreking van de 
verkoopovereenkomst door de koper blijft SOPREMA steeds gerechtigd om ofwel de 
uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel aanspraak te maken op een forfaitaire 
schadevergoeding gelijk aan 25% van de totale prijs, onverminderd het recht van SOPREMA 
om vergoeding van haar reële schade te vorderen. 

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van 
SOPREMA bevoegd, naar keuze voor wat betreft het kanton. Het staat SOPREMA echter vrij 
de koper aan te spreken voor zijn lokale Rechtbank. Enkel het Belgisch Recht is van 
toepassing. 

 

 

 


