
          ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
 
Alle offerten en verkopen door de firma MACOVAK,zijn uitsluitend onderworpen aan onderstaande verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden 
worden automatisch aanvaard door de koper en/of besteller, op het ogenblik van de bestelling zonder enig voorbehoud en niettegenstaande 
andersluidende bestelvoorwaardenvan de koper.  Wijzigingen op onze verkoopsvoorwaarden zijn mogelijk en dienen dan ook schriftelijk door de 
firma MACOVAK bevestigd. 
 
 TRANSPORT 

De goederen worden verkocht´´af magazijn``.Het vervoer gebeurt ten laste van en op risico van de koper,zelfs indien franco 
bestemming is verkocht.Bij uitstel van levering,op vraag van de koper,zal er een vergoeding aangerekend worden ter opslag van de 
goederen. Het risico is in dit geval altijd voor de koper. 

LEVERINGSTERMIJNEN 
Leveringstermijnen zijn slechts bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden de firma MACOVAK geenszins.Overschrijding 
ervan geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen. 

PRIJZEN 
 Indien niets vermeld staat zijn onze prijzen altijd netto,d.i.zonder BTW,taksen,vervoerskosten,verzekering enz..Eventuele 
schommelingen tussen prijzen offerte en factuur zijn mogelijk ingeval,van prijsverhoging fabrikant,beurskoersen,taksen,BTW-
verhoging.Onze prijzen zijn zonder verbintenis voor nabestelling. 

VERVALDAG 
Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de firma MACOVAK of op haar bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Geen 
enkele reiziger is gemachtigd facturen voor voldaan af te tekenen of geld te ontvangen, op risico voor de koper van dubbele 
betaling. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 1,5% 
per maand vanaf de factuurdatum. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd zijn van 20% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 400,00 EURO 
Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun 
inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever. 

ANNULATIE VERKOOP 
Bij niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur,of wanneer de kredietwaardigheid van de koper in het gedrang 
komt,maakt dat het verschuldigd saldo van de andere,zelfs niet vervallen facturen,van rechtswege onmiddellijk opeisbaar zijn en 
behoudt de firma MACOVAK zich het recht voor,alle leveringen op te schorten,de verkochte goederen te revindiceren of in te 
houden,de ontbinding van de verkoop in te roepen,ongeacht zijn voorrecht op de goederen of de verkoopprijs ervan.De ontbinding 
van de verkoop geschiedt van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de koper worden 
medegedeeld.In geval van overmacht,bvb niet kunnen leveren ten gevolge van een overlijden,kan de firma MACOVAK de verkoop 
zelf verbreken zonder instemming van de koper en zonder dat deze zich kan verhalen op schadevergoedingen of intresten. 

ANNULATIE KOOP   
De koper heeft het recht de gesloten koop te annuleren,met een aangetekend schrijven aan de firma MACOVAK.Deze laatste 
behoudt zich in dit geval het recht,alle gemaakte kosten,en winstderving te verhalen op de koper.Bij annulatie van koop of 
verkoop,zullen eventueel betaalde voorschotten eigendom blijven van de firma MACOVAK ter vergoeding van de verliezen bij 
wederverkoop. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper tot op het moment van volledige betaling.De verkoper 
heeft een retentierecht op de goederen van de koper die hij nog bezit,zelfs wanneer de openstaande schuld geen betrekking heeft op 
de in zijn bezit zijnde goederen. 

EVENTUELE KLACHTEN  
Eventuele klachten nopens de goederen en/of  geleverde diensten moeten ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering 
toekomen.Elke klacht aangaande een factuur dient ons aangetekend toe te komen binnen de 8 dagen na factuurdatum.Eventuele 
zichtbare beschadigingen aan goederen en/of verpakking dienen op onze afleveringsbon vermeld te worden op het moment van 
aflevering.Eventuele verborgen gebreken of beschadigingen aan goederen dienen binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te worden.Na 
deze termijnen zullen de leveringen en facturen onherroepelijk als definitief aanvaard worden beschouwd.Eender welke klachten 
geven de koper niet het recht de betaling uit te stellen of te weigeren. 

 RETOURZENDING 
Indien er een retourzending plaatsvindt,waarmee wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij toch tot ontvangstname 
overgaan,geschiedt dit steeds  
onder voorbehoud van rechten en voor rekening van de koper en wordt de zending door ons ter beschikking van de koper en voor 
zijn rekening en risico opgeslagen. 

GARANTIES 
De vaste garantieperiode op geleverde goederen bedraagt in regel 6 maand.Op geleverde diensten,zoals bvb bij reparaties wordt in 
principe geen garantie toegestaan.De garantieperiode vangt aan bij aflevering van de goederen,machines,al of niet in gebruik 
genomen,en bij geleverde diensten op het moment dat onze dienst stopgezet werd.In geval van foutief gebruik of gebruik niet in 
overeenstemming met de handleidingen,vervalt onbedingt de garantie. 

 BEVOEGDHEID 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN bevoegd. 

 

 
 


