
01/10/2011 

Algemeen nummer :    
Tel.: (03)490.04.11 - Fax : (03)488.13.49 
Dienst verkoop: 
Tel.: (03)490.04.00 - Fax : (03)489.23.27 

Registratienummer onderneming: 
412.962.454.02.05.13 

Erkenning onderneming: 
Klasse 6, Categorie E en ondercategorie Dl 
Kwaliteitssysteemcertificaat ISO 9001 
Bewijs van Kwaliteit - SECO Fabricage en Conceptie 

B.T.W.: BE 412.962.454 
Handelsregister Mechelen: 53.127 

ALGEMENE 
VERKOOPVOORWAARDEN 
 



01/10/2011 

 

1.3.1.4 - Indien, om welke reden ook, met uitzondering van overmacht in de 
strikte betekenis, of fout van onzentwege, de montage of de levering niet 
kan worden afgewerkt binnen de twee weken na de overeengekomen 
termijn, zal het volledig saldo van de prijs, op het einde van deze twee 
weken, opeisbaar zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling. 
Het faillissement, concordaat, uitstel van betaling of elke andere 
gelijkaardige procedure - in der minne of gerechtelijk - van de bouwheer of 
van de klant van onze klant, worden in geen geval beschouwd als 
overmacht. 

1.3.1.5 - De vervaldagen bedoeld in § 1.3.1.1 en § 1.3.1.2 of in de 
bijzondere voorwaarden werden vastgesteld rekeninghoudend met het 
krediet waar de klant over beschikt. 
Eventuele toegestane kortingen op voorwaarde van betaling binnen een 
bepaalde termijn, worden samen met de voorwaarde éénzijdig bepaald door 
de N.V. ERGON, en weergegeven op de factuur. Die betalingstermijn dient 
strikt nageleefd te worden op straffe van verval van het recht op korting. 
In geval van aantasting van dit krediet, onder andere in geval van 
faillissement, van verzoek tot gerechtelijk akkoord of concordaat in der 
minne, uitstel van betaling, protest uitvoerend of bewarend beslag, 
schorsing of opheffing van het krediet, verstrekt door 1 of meerdere banken 
of kredietinstellingen, vertraging in de betaling van de sociale lasten, de 
B.T.W., de beroepsvoorheffing, de vennootschapsbelasting - zelfs in geval 
van akkoord van de administratie m.b.t. termijnen, intrekking van toegang 
tot het beroep, schrapping van de registratie, de ontbinding, gehele of 
gedeeltelijke onbekwaamheid (ingeval van fysieke persoon)- zal de 
totaliteit van de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar 
worden. 

1.3.2 - Betaling 

1.3.2.1 - De voorschotfactuur is betaalbaar 15 dagen na de datum van de 
uitgifte ervan. De andere facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de datum van 
uitgifte ervan, met uitzondering van deze opgesteld bij toepassing van § 
1.3.1.5 en § 1.3.2.4, die contant betaalbaar zijn. 

1.3.2.2 - De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Lier 
in de munt die wettelijk in omloop is in België. 
Voor het geval dat de bijzondere voorwaarden betaling per geaccepteerde, 
gedomicilieerde en/of geavaleerde wissel stipuleren, brengt de niet 
ontvangst van deze, op de maatschappelijke zetel binnen de 10 
kalenderdagen na uitgifte van de facturen, overeenkomstig de bijzondere 
voorwaarden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de 
bijzondere overeengekomen betalingsvoorwaarden met zich en de 
toepassing van de betalingsvoorwaarden zoals hiervoor en hierna bepaald. 

1.3.2.3 - De niet betaling van een factuur of een wissel op de vervaldag, 
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tegelijk met zich: 
a) het verschuldigd zijn van een verwijlintrest van 12% per jaar, en 
b) het verschuldigd zijn, als forfaitaire en onverminderbare 
schadevergoeding voor administratieve kosten van een som gelijk aan 10% 
van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van € 250,-. 

1.3.2.4 - De stipte betaling van de door de cliënt verschuldigde bedragen, 
voortvloeiend zowel uit deze overeenkomst als uit eender welke andere 
overeenkomst tussen partijen, is een determinerende voorwaarde voor de 
contractuele relaties tussen partijen. 
Als datum van betaling geldt de datum waarop de opgegeven rekening van 
de N.V. ERGON werd gecrediteerd. 
Iedere achterstallige betaling verschuldigd tengevolge van deze 
overeenkomst of van eender  welke andere tussen partijen 
overeengekomen, geeft ons het recht, onverminderd het bepaalde in § 
1.3.2.3 van rechtswege en na ingebrekestelling die onbeantwoord blijft 
gedurende 7 dagen: 
- onmiddellijke onverminderde betaling te vorderen van het geheel van 

de verschuldigde sommen van huidige overeenkomst of welke andere 
ook, niet vervallen facturen, wissels, orderbriefjes, enz.  en/of het 
opschorten, tot volledige betaling, van de volledige of gedeeltelijke 
uitvoering van onze verplichtingen voortvloeiend uit de huidige of elke 
andere overeenkomst; 

- van rechtswege de ontbinding in te roepen, geheel of ten dele, van deze 
overeenkomsten. 

1.3.2.5 - Geen enkele klacht, van welke aard ook, zelfs indien deze door 
ons in overweging wordt genomen, ontslaat de klant van de verplichting de 
betalingstermijnen in acht te nemen welke hij zich verbindt nauwlettend na 
te leven, zelfs in die gevallen. 

0 - INLEIDING 

0.1 - BINDENDE KRACHT VAN DE VOORWAARDEN 

Behoudens strijdig beding, bij geschrift en op uitdrukkelijke wijze, zijn de 
bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden het geheel van 
akkoorden die tussen partijen worden overeengekomen, niettegenstaande 
elke strijdige bepaling die op de documenten van de klant mocht 
voorkomen. 
Derhalve heeft de sluiting van onderhavige overeenkomst tot gevolg dat de 
klant toetreedt tot onze voorwaarden, zonder enig voorbehoud, en dat hij 
verzaakt aan het beroep op andere voorwaarden. In geval van tegenspraak 
tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere, zijn het deze laatste die 
gelden. 

0.2. - VERTEGENWOORDIGING 

De verbintenissen mondeling aangegaan door onze vertegenwoordigers, 
agenten en andere tussenpersonen, zullen slechts in voege treden na 
schriftelijke bevestiging van onzentwege 

1 - FINANCIËLE CLAUSULES 

1.1 - BELASTINGEN EN TAKSEN 

Alle rechten, belastingen en taksen, van welke aard ook, met betrekking tot 
de sluiting en/of de uitvoering van deze overeenkomst, zijn ten laste van de 
klant, welke ook de wijzigingen en/of de verhogingen zijn die kunnen 
ontstaan tussen het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst en het 
ogenblik van het feit dat de rechten, belastingen of taksen heeft doen 
ontstaan. 

1.2 - PRIJSHERZIENING 

De prijzen aangeduid in de bijzondere voorwaarden werden vastgesteld op 
basis van de index van de lonen en materialen die van kracht was op de 
datum aangeduid in de bijzondere voorwaarden, en bij gebreke hieraan op 
de dag van het aanbod. Zij zijn verbonden aan de verhoging van dito index 
en op die wijze dat de klant, van rechtswege, iedere verhoging zal moeten 
betalen voortvloeiend uit de toepassing van onderstaande formule: 

 

 
 

 

waarbij: 
p = facturatieprijs; 
P = prijs van deze offerte; 
s = salaris van een geschoolde arbeider, Categorie 1, sociale lasten 

inbegrepen, vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité van de 
Bouwnijverheid, op de datum van de levering op de werf; 

S = hetzelfde salaris op de datum van deze offerte; 
i = index van de materialen, Index Openbare Werken, op de datum 

van de levering op de werf; 
I = diezelfde index op de datum van deze offerte. 

1.3 - FACTURATIE EN BETALING 

1.3.1 - Facturatie 

1.3.1.1 - In geval van montage door ons: 
10% bij de bestelling; 
20%  bij het begin van de fabricage; 
50%  naargelang de vordering van de fabricage volgens vorderingsstaten; 
20%  naargelang de vordering van de montage volgens vorderingsstaten of 

volgens de voorziene planning. 
De vorderingsstaten worden maandelijks opgemaakt. 

1.3.1.2 - In geval van levering zonder montage door ons: 
10%  bij de bestelling; 
20%  bij het begin van de fabricage; 
50%  naargelang de vordering van de fabricage volgens vorderingsstaten; 
20%  naargelang de vordering van de levering volgens vorderingsstaten of 

volgens de voorziene planning. 
De vorderingsstaten worden maandelijks opgemaakt. 
 
1.3.1.3 - De vooruitgang van de fabricage en/of montage zal worden 
vastgesteld, door mededeling van een staat, maandelijks opgesteld door 
onze zorgen en op onze verantwoordelijkheid. Deze maandelijkse staat zal 
in rechte als bewijs gelden. 
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De klant is ertoe gehouden de vrachtwagens te lossen binnen de twee uur na 
hun aankomst of vóór de aankomst van de volgende vrachtwagen indien de 
door de klant gevraagde afroepuren minder dan twee uur verschillen. 
De wijze van lading van de vrachtwagens wordt aan onze keuze overgelaten. 

2.5 - LADING IN GEVAL VAN LEVERING VERTREK FABRIEK 

In geval van levering af fabriek, zullen de bijzondere voorwaarden de 
bepalingen met betrekking tot het laden, regelen. 

2.6 - NORMEN 
 
De voorschriften van de NBN-normen zijn van toepassing op de 
berekeningen. 

2.7 - TOLERANTIES 
 
De gebruikelijke toleranties, alsmede deze gedefinieerd in onze bijzondere 
voorwaarden of in de speciale bijlagen gehecht aan onze offerte, zijn van 
toepassing. 

3 - TERMIJNEN 

De leverings- en/of montagetermijnen worden bepaald in onze bijzondere 
voorwaarden. 
Voor het geval deze bepaald zijn in functie van vooruitgang van de 
bouwwerf, moet deze laatste met de nodige spoed en zonder onderbreking 
worden verder gezet. 

3.1 -AAN ONS TOEREKENBARE VERTRAGING 

Een eventuele vertraging die aan ons te wijten zou zijn, zal nooit de 
ontbinding van onderhavige overeenkomst met zich kunnen meebrengen - 
de klant verwerpt uitdrukkelijk de mogelijkheid van ontbinding - maar zal 
aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding berekend volgens 
onderstaande formule, maar met een maximum van 5% van de waarde van 
de producten, zonder rechten en kosten, met uitsluiting van elk andere 
schadevergoeding: 

 

 

Waarbij: 
R = bedrag van de vergoeding; 
M = bedrag van de bestelling, zonder rechten en kosten; 
N = het aantal werkdagen voorzien tussen de datum van de ondertekening 

van het contract en de datum van het einde van onze prestaties; 
n = het aantal weken vertraging berekend op basis van 1 week = 5 

werkdagen. 

3.2 - AAN ONS NIET TOEREKENBARE VERTRAGING 

Indien, tengevolge van een feit dat ons niet toerekenbaar is, doch dat 
toerekenbaar is aan de klant of aan een derde - met inbegrip van de feiten 
bepaald in de tweede alinea van § 1.3.1.4 - en behoudens het geval van 
overmacht, de effectieve datum van levering, van begin van montage of van 
einde van montage met twee weken de datum overtreft voorzien in de 
bijzondere voorwaarden, zal de klant, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, ten titel van stockeringskosten, gedurende de 
vertragingsperiode, gehouden zijn tot de betaling van de maandelijkse som 
voorzien in de bijzondere voorwaarden of, bij gebreke hieraan, van een som 
van € 5,- per kubieke meter, waarbij elke aangevangen maand verschuldigd 
is, dit alles onder voorbehoud van het bepaalde in § 1.3.1.4.  In geval van 
levering op de bouwwerf, zal iedere overschrijding van de termijn voorzien 
in § 2.4.2 van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het verschuldigd zijn 
met zich brengen van de vergoeding voorzien in de bijzondere 
voorwaarden, of bij gebreke hieraan, van een vergoeding van  
€ 45,- per uur en per vrachtwagen. 
In geval van montage door onze zorgen, zal iedere immobilisatie van onze 
vrachtwagens op de bouwwerf of iedere immobilisatie van onze hijskranen, 
tengevolge van een feit dat ons niet toerekenbaar is, en behoudens het geval 
van overmacht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding 
geven tot een dagelijkse vergoeding van € 165,- per vrachtwagen alsmede 
een dagelijkse vergoeding per hijskraan, in functie van haar capaciteit, 
equivalent met de huurprijs ervan, volgens de barema's die van kracht zijn 
op de dag van de immobilisatie. 
Tevens zal de onderbreking van de personeelsprestaties verrekend worden 
aan een uurloon van € 42,- per man. 
De vergoedingen vermeld onder § 3.2 zullen geïndexeerd worden volgens 
formule van § 1.2. 

2 - TECHNISCHE CLAUSULES 

2.1 - CONFORMITEIT 

De afgeleverde producten zullen conform zijn aan de specificaties die 
voorkomen in de bijzondere voorwaarden. 
Elk andere specificatie die mocht voorkomen op andere documenten zoals 
catalogussen, prospectussen, omzendbrieven, publicitaire aankondigingen, 
schetsen, hebben slechts een benaderend karakter en geen enkele 
verbindende kracht, behalve indien wij er uitdrukkelijk naar verwijzen in de 
bijzondere voorwaarden. 
De conformiteit van uitvoering is slechts gewaarborgd onder voorbehoud 
van de toleranties aangeduid in § 2.7. 

2.2 - GEGEVENS DOOR DE KLANT OVERHANDIGD 

De klant zelf is alleen en volledig aansprakelijk voor alle gegevens die hij 
ons doorgeeft en is er in het bijzonder toe gehouden onze aandacht te 
vestigen op deze die een ongewoon karakter zouden hebben. 
De plannen en technische documenten aan de klant overgemaakt, 
voorafgaandelijk aan of na de totstandkoming van onderhavige 
overeenkomst, blijven onze exclusieve eigendom. 
Zij mogen, zonder onze toestemming, niet gebruikt, gekopieerd of 
nagemaakt worden voor andere doeleinden dan onderhavig contract. 

2.3 - STABILITEIT 

Alle plannen en door ons voorgestelde oplossingen worden onderworpen 
aan de goedkeuring door onze klant die verantwoordelijk is voor het nazicht 
door de ingenieur-raadgever en/of architect. 
Bovendien zijn de ingenieur-raadgever en/of architect uitsluitend zelf 
verantwoordelijk voor de algemene stabiliteit van het werk, voor de 
berekening van de reactie van onze elementen op de funderingen evenals 
voor de principes van verbinding. 
De vereiste goedkeuringen worden geacht te zijn verkregen indien er ons bij 
aangetekend schrijven binnen de tien dagen sedert de mededeling, door 
onze zorgen, van dito plannen en berekeningen, geen andersluidend bericht 
wordt toegestuurd. 

2.4 - AANLEG VAN DE BOUWWERF EN ZIJN TOEGANG 

2.4.1 - Algemene voorschriften in geval van levering op de bouwwerf en in 
geval van montage door onze zorgen. 

De klant is ertoe gehouden de nodige voorbereidingen te treffen en de 
vereiste toelatingen te vragen teneinde de toegang, het stationeren en het 
gebruik van ons materieel (vrachtwagens, hijskranen, enz.) in optimale 
omstandigheden van veiligheid en rendement te laten verlopen, 
overeenkomstig de voorschriften van het verkeersreglement, de plaatselijke 
reglementen en de wettelijke voorschriften van het algemeen reglement 
inzake de arbeidsbescherming; dit alles op zijn kosten en risico's. 
Hiertoe zal de klant eveneens gehouden zijn tot het aanleggen, het 
onderhouden en gebeurlijk afbakenen van de toegangswegen naar de 
plaatsen bestemd voor het stationeren en/of lossen van onze vrachtwagens 
alsmede naar de plaatsen van stationeren en/of werken van de hijskranen. 
Het gewicht van onze vrachtwagens en heftuigen is meestal 13 ton per as.  
Zij moeten hun verplaatsingen kunnen uitvoeren welke ook de 
weersomstandigheden zijn, en dit volgens onze aanduidingen. 
De klant is verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van 
afwezigheid of ontoereikendheid van maatregelen die hij gehouden is te 
nemen krachtens de voorgaande alinea's, onder andere met betrekking tot de 
immobilisatie van onze voertuigen, de schade die zou worden toegebracht 
aan onszelf of aan derden. 
 
De klant vrijwaart ons, zonder enige beperking, tegen ieder verhaal van 
derden. Bovendien, in geval van niet-eerbiediging van de verplichtingen 
opgelegd aan de klant krachtens de vorige alinea's, behouden wij ons het 
recht voor onze leveringen te schorsen, totdat er aan die verplichtingen zal 
voldaan zijn, onder voorbehoud van alle schadevergoedingen. 

2.4.2 - Bijzondere voorschriften in geval van levering op de bouwwerf. 

Het transport is steeds berekend per volledige lading. 
De klant is ertoe gehouden ons, tenminste acht dagen voor de voorziene 
datum van de leveringen, de volgorde mede te delen waarin de leveringen 
dienen te geschieden. 



01/10/2011 

 
 

6 - WAARBORGEN 

De N.V. ERGON geniet het ISO 9001 kwaliteitssysteemcertificaat. Het 
kwaliteitshandboek van de N.V. ERGON maakt melding van de procedures 
en kwaliteitsplannen die de kwaliteit van de geleverde producten en 
diensten garanderen. De medecontractant kan dit kwaliteitshandboek inzien 
tijdens de gewone kantooruren, op de maatschappelijke zetel, na 
telefonische verwittiging. 
Alle producten genieten bovendien het 'Bewijs van kwaliteit - SECO 
Fabricage en Conceptie'. 
De door de N.V. ERGON afgeleverde holle vloerplaten worden 
goedgekeurd door PROBETON (BENOR). 
De draagwijdte en de aard van verborgen gebreken moet restrictief 
geïnterpreteerd worden omdat de klant, ingevolge zijn activiteiten als 
vakman, gehouden is tot een nauwgezet onderzoek van de producten, 
zowel bij de in ontvangstnamen, als bij de verwerking ervan. 
In geen geval treft de N.V. ERGON enige aansprakelijkheid wanneer 
schade in oorzakelijk verband staat met een feit, inhoudende dat de 
medecontractant, zijn aangestelde en/of onderaannemer, hetzij de N.V. 
ERGON, haar aangestelde en/of onderaannemer, een door de N.V. ERGON 
geleverd product met een welbepaalde kwaliteit aanwendt of laat aan- 
wenden voor een constructie waarvan de producten een andere kwaliteit 
dienden te hebben, en dit gelet op de aard en de karakteristieken van de 
constructie. 
De waarborg voor verborgen gebreken die niet van aard zijn de stabiliteit 
van het gebouw, waartoe onze producten worden bestemd, in het gedrang 
te brengen, is beperkt tot 3 jaar vanaf de datum waarop de eiser 
redelijkerwijs kennis had kunnen krijgen van de schade, het gebrek en de 
identiteit van de producent. Het recht om een vordering in te stellen vervalt 
na een periode van 10 jaar vanaf de levering. 
De waarborg voor verborgen gebreken die van aard zouden zijn de 
stabiliteit van dat gebouw in het gedrang te brengen is in elk geval beperkt 
tot 10 jaar vanaf de levering. 
De door ons erkende of ten onze laste vastgestelde aansprakelijkheid uit 
hoofde van zichtbare of verborgen gebreken, en die ofwel onze producten 
ofwel de montage ervan door onze zorgen aantasten, is strikt beperkt tot de 
herstelling van het gebrek, tenzij wij zouden verkiezen de prijs van het 
product of de montage ervan terug te betalen. Dit alles met uitzondering 
van elke andere schadevergoeding waarvan de klant uitdrukkelijk afziet 
door onderhavige voorwaarden te aanvaarden. 

7 - OVERMACHT 

De gevallen van toeval of overmacht geven ons het recht de uitvoering te 
schorsen van het geheel of een deel van onze verbintenissen en/of 
onderhavige overeenkomst te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, zonder 
enige vergoeding van welke aard ook. 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder andere beschouwd of 
gelijkgesteld aan overmacht: 
oorlog, mobilisatie, staat van beleg, oproer, ordeverstoring op de openbare 
weg, blokkade, contingentering, gehele of gedeeltelijke stakingen van 
sociale, politieke of andere oorsprong, wettelijke of wilde, lock out, 
epidemies, de staat van quarantaine, ernstige weersomstandigheden - al of 
niet als nationale ramp beschouwd -, brand, ontploffing, overstroming, 
machinebreuk, die op ernstige wijze de productie, de bevoorrading of het 
transport van de producten of de materialen die voor de fabricage nodig 
zijn aantast, zowel in België als in het buitenland, in onze fabrieken of de 
fabrieken van onze leveranciers. 

8 - ONTBINDING 

De ontbinding van deze overeenkomst, door de fout van de klant, om welke 
reden ook, en onder andere bij toepassing van § 1.3.2.4, brengt van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich: 
- de onmiddellijke teruggave, op kosten van de klant, van de geleverde 

en nog niet gemonteerde producten. De klant geeft ons hiertoe de 
toelating om ze onmiddellijk terug te nemen, op zijn kosten. Hiervoor 
geeft hij ons, nu en voor de toekomst, het recht om binnen te treden in 
welke plaatsen ze zich ook bevinden; 

- de verplichting voor de klant ons schadeloos te stellen voor ieder 
nadeel, voorzienbaar of onvoorzienbaar, dat wij ondergaan, tengevolge 
of ter gelegenheid van die ontbinding, door zijn fout. 

De gemonteerde producten blijven verkregen door de klant die ertoe 
gehouden is onmiddellijk de prijs ervan te betalen. 

9 - GESCHILLEN 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting of de 
uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de bevoegdheid van 
de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen; de 
bevoegde Vrederechter is deze van het kanton Lier. 
Wij behouden ons het recht voor dusdanig geschil aanhangig te maken voor 
de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of 
de maatschappelijke zetel van de klant. 
Alleen het Belgisch recht is van toepassing. 

4 - EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO'S - TOEZICHT 

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle in 
hoofdorde verschuldigde bedragen, interesten, verhogingen en bijkomende 
kosten. 
De risico's zijn ten laste van de klant, vanaf de levering, wanneer wij de 
montage niet voor onze rekening namen, en vanaf de incorporatie van onze 
producten in het gebouw, indien wij de montage verzekeren; en derwijze 
dat de klant vanaf dat ogenblik zal instaan voor elke beschadiging of verlies 
tengevolge van toeval of overmacht. 
De goederen die op de bouwwerf geleverd worden en die door onze zorg 
gemonteerd worden, zijn tot hun incorporatie onder het toezicht van de 
klant, die gehouden is alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor het 
behoud en beveiliging. 

5 - INONTVANGSTNAME EN AANVAARDING 

5.1 - BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN DE LEVERINGEN 
MET OF ZONDER MONTAGE DOOR ONZE ZORGEN 

De klant is gehouden, in zijn hoedanigheid van vakman, de geleverde 
producten met de nodige zorg te onderzoeken of te laten onderzoeken. 
De aanvaarding van onze producten zal wat betreft de afmetingen, volume 
en kleur gebeuren in onze fabrieken, voorafgaandelijk aan hun verzending. 
Te dien einde zal de klant, op eigen initiatief, zich moeten informeren over 
plaats, dag en uur waarop hij de vereiste controle zal kunnen uitvoeren 
welke, verplicht, in onze aanwezigheid zal moeten geschieden. Bij gebrek 
aan een onderzoek voorafgaand aan de verzending, wordt de klant geacht te 
hebben ingestemd met de producten, voor wat betreft afmetingen, volume 
en kleur. 

5.2 - LEVERING ZONDER MONTAGE DOOR ONZE ZORGEN 

In geval van levering af fabriek, wordt elk zichtbaar gebrek of niet 
conformiteit, welke niet op gedetailleerde en precieze wijze is vermeld in 
de vrachtbrief, geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig 
aanvaard. 
In geval van levering franco werf, zullen de partijen de producten in 
ontvangst nemen alvorens deze af te laden. 
Elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, welke niet op gedetailleerde en 
precieze wijze is vermeld in het proces-verbaal van in ontvangstname, 
wordt geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard. 
Dezelfde regeling geldt voor het geval er geen proces-verbaal is opgesteld 
of voor het geval de klant niet aanwezig is bij de in ontvangstname. 
Na de levering, en bij het ontdekken van een verborgen gebrek, zal de klant 
ons onverwijld bij aangetekend schrijven verwittigen, en op precieze wijze 
het aangeklaagde gebrek vermelden, daarbijvoegend ieder mogelijk 
bewijsdocument. Hij verbindt er zich toe geen gebrekkige producten te 
monteren. 

5.3 - LEVERING MET MONTAGE DOOR ONZE ZORGEN 

De klant is ertoe gehouden, zodra de producten op de bouwwerf 
aankomen: 
- de conformiteit te onderzoeken 
- de montagewerkzaamheden, naarmate hun uitvoering, bij te wonen, 

te controleren of te laten controleren. 
In geval een gebrek of een montagefout wordt ontdekt, is de klant ertoe 
gehouden ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen bij aangetekend 
schrijven, en op precieze wijze het aangeklaagde gebrek of fout aan te 
duiden en daarbijvoegend elk mogelijk bewijsdocument. 
Dusdanige aanzegging geeft ons het recht onmiddellijk de 
montagewerkzaamheden te schorsen, waarbij de contractuele termijn van 
rechtswege wordt verlengd met een periode overeenstemmend met de 
schorsing. Indien bij de beëindiging van de werkzaamheden de klant geen 
enkel voorbehoud heeft geformuleerd met betrekking tot de conformiteit 
van het product of de gebreken of de manier waarop de montage werd 
gedaan, worden de werken geacht volledig conform te zijn en aanvaard 
zonder voorbehoud. 
Indien tijdens de werkzaamheden voorbehouden worden gemaakt, zullen 
wij de klant uitnodigen, binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de 
werkzaamheden, de werken, die het voorwerp uitmaakten van die 
voorbehouden, in ontvangst te nemen; de andere worden geacht naar 
behoren te zijn aanvaard. 
Indien de klant de montagewerkzaamheden niet controleert of laat 
controleren, of niet deelneemt aan de in ontvangstnamen waarvan sprake is 
in vorige alinea, of indien het bouwwerk of gedeelten ervan - voor dewelke 
voorbehouden werden geformuleerd - in gebruik worden gesteld vóór de in 
ontvangstnamen, of indien het onderzoek ervan onmogelijk is geworden ten 
gevolge van de uitvoering van andere werken, wordt de in ontvangstname 
als verkregen beschouwd. 
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