
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1. De klant erkent van onderhavige verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en door het 

plaatsen van zijn bestelling deze algemene voorwaarden integraal te aanvaarden, zonder enig 

voorbehoud en zonder recht op betwisting en ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde 

voorwaarden. Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken deel uit van alle met TOPWERF BVBA 

aangegane overeenkomsten. Afwijkingen en mondelinge overeenkomsten zijn enkel bindend na de 

uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van TOPWERF BVBA, en eigen voorwaarden van 

opdrachtgevers en klanten, waarnaar deze in hun geschriften zouden verwijzen, worden niet 

aanvaard.  

2. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen door TOPWERF BVBA ten allen tijde worden ingetrokken 
zonder opgave van reden. TOPWERF BVBA is slechts gebonden door bestellingen welke door haar 
schriftelijk werden bevestigd.  

3. TOPWERF BVBA heeft het recht om bij de bestelling een voorschot op de prijs te vragen, met een 
minimum van 30% en de verbintenissen van TOPWERF BVBA zijn pas ontstaan na ontvangst van het 
overeengekomen voorschot.  

4. Alle facturen van TOPWERF BVBA zijn contant en netto betaalbaar op de vervaldag, uiterlijk 15 
dagen na de factuurdatum. Elke vertraging in de betaling na de vervaldag zal van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling en vanaf de factuurdatum een intrest opbrengen van 1% per maand.  

5. Naast voormelde conventioneel bedongen intrest, zal bij gebreke aan betaling op de gestelde 
vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 100,00.  

6. Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulering van de bestelling door de klant of bij de eenzijdige 
verbreking van de overeenkomst door klant, heeft TOPWERF BVBA recht op een schadevergoeding 
van 30% van de overeengekomen prijs of het nog te factureren saldo, als vergoeding voor onkosten 
en winstderving, zonder dat de TOPWERF BVBA het bewijs dient te leveren van het bestaan en de 
omvang van de schade.  

7. TOPWERF BVBA heeft steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of haar 
hogere schade te wijzen.  

8. Annulatie van een bestelling of van een gedeelte van een bestelling zal steeds aanleiding geven tot 
vergoeding van de reeds werkelijk gemaakte kosten en tot vergoeding van de winstderving op de 
bestelling of op het gedeelte ervan dat wordt geannuleerd.  

9. Alle klachten, om geldig te zijn, dienen binnen de 8 dagen na levering van de materialen van 
TOPWERF BVBA of na ontvangst van de factuur te geschieden en dit bij aangetekend schrijven. 
Naderhand worden klachten niet meer aanvaard. Het feit van een klacht, vormt in geen enkel geval 
reden tot uitstel of weigering van betaling, noch compensatie.  

10. De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant. TOPWERF BVBA zal in geval van 
schade tijdens de levering of het gebruik van de goederen, of door het gebruik van de goederen, van 
welke aard of oorzaak ook, geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen.  

11. In geen geval kan TOPWERF BVBA aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken. In de 
gevallen waarin bewezen zou zijn dat de aansprakelijkheid van TOPWERF BVBA in het gedrang is, 
blijft zij in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de goederen die de betwisting 
veroorzaakt hebben.  

12. In geval van overmacht behoudt TOPWERF BVBA zich het recht om de overeenkomst te 
beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan geëist worden.  



13. Het BTW tarief wordt bepaald overeenkomstig de door de klant verstrekte informatie. De klant is 
volledig aansprakelijk voor alle vorderingen ingevolge onjuiste informatie. Bij wijziging van het BTW 
tarief (hoger of lager), heeft TOPWERF BVBA het recht om de factuur aan te passen aan het geldende 
tarief, ook al werd er reeds een geldige overeenkomst gesloten.  

14. TOPWERF BVBA behoudt zich het recht voor, indien na het tot stand komen van een bindend 
aanbod of na de aanvaarding van een opdracht, maar wel tijdens de uitvoering ervan, er zich 
prijsverhogende factoren voordoen, welke buiten de invloed van TOPWERF BVBA ressorteren, zoals 
onder meer (doch niet-limitatief) bij stijging der lonen, materiaal- of vervoerprijzen, taksen, rechten, 
de overeengekomen prijzen evenredig te verhogen.  

15. Goederen en materialen dienen op de overeengekomen datum, respectievelijk op het eerste 
verzoek van TOPWERF BVBA te worden teruggegeven, waarbij de beschadigde of ontbrekende 
goederen gefactureerd worden aan de prijs bepaald door TOPWERF BVBA.  

16. In geval van betwisting of geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om ervan kennis te nemen. Enkel het Belgische Recht is van 
toepassing op de overeenkomsten met TOPWERF BVBA 


