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ALGEMENE VERKOOPS-EN LEVERINGSVOORWAARDEN BVBA CS PLASTICS 

A. ALGEMEEN 

Huidige algemene voorwaarden zijn tussen de partijen onverkort van toepassing. Wijzigingen of aanpassingen 
welke beide partijen overeenkwamen worden altijd vermeld in onze offertes en zullen uitsluitend schriftelijk op die 
manier bewezen kunnen worden. Door een bestelling te plaatsen erkent de klant kennis te hebben genomen van 
onze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. De klant erkent tegelijkertijd dat de contractuele relatie tussen 
de partijen uitsluitend beheerst wordt door onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van deze van de klant. 

B. OFFERTES - CONTRACTEN 

–Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordigers, aangestelden of bedienden worden slechts bindend na 
schriftelijke goedkeuring door een persoon die de bvba CS Plastics wettelijk kan verbinden.  

–Plannen, tekeningen, technische documenten, studies en dgl. en de daarmee samenhangende intellectuele 
rechten blijven steeds eigendom van de bvba CS Plastics, ook na de ondertekening en uitvoering van het contract. 
Plannen, technische tekeningen en de ermee samenhangende intellectuele rechten, voor of na de ondertekening 
van het contract door de bvba CS Plastics ter beschikking van een voortverkoper gesteld voor gebruik bij de 
fabricage van het materieel of een deel ervan, blijven eveneens uitsluitend eigendom van de bvba CS Plastics. Ze 
mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd noch aan derden worden medegedeeld of bezorgd. 

–Als de bvba CS Plastics in een offerte een termijn voor het aanvaarden ervan heeft gesteld, wordt het contract 
geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat de klant, voor het verstrijken van deze termijn de offerte, 
voor akkoord ondertekend, laat toekomen aan de bvba CS Plastics per telefax, e-mail, brief of drager en na 
schriftelijke bevestiging door de bvba CS Plastics, zoals voorzien onder A. 

–Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien ze schriftelijk zijn bevestigd door de klant en de bvba CS 
Plastics 

C. UITVOERING VAN HET CONTRACT 

–De opgegeven leveringstermijn is steeds indicatief. Hij vangt aan op het ogenblik dat de in het contract vermelde 
technische voorwaarden zijn vervuld en het overeengekomen voorschot is betaald. Hij eindigt op de datum waarop 
het materieel in de fabriek van de constructeur ter beschikking wordt gesteld van de klant.  

–Indien de klant de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij te zijner beschikking worden gesteld, 
dan zal de overeengekomen vervaldag voor de uit de levering voortvloeiende betalingen niet verschuiven. CS 
Plastics zorgt in dit geval voor het opslaan van het materieel op kosten en risico van de klant, en dit slechts voor 
een korte periode.  

–De levering van het materieel geldt af fabriek, verpakking niet inbegrepen. Op dat ogenblik wordt ook het risico 
van de goederen overgedragen. Transportkosten en verzekering zijn steeds ten laste van de klant.  

–De goederen blijven volledig eigendom van CS Plastics of de verkoper tot de volledige betaling van de prijs en 
eventuele bijkomende kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is onderworpen aan het Belgisch recht, zonder afbreuk te 
doen aan punt G. 

–De bvba CS Plastics verbindt er zich toe aan alle werkingsgebreken ten gevolge van ondeugdelijk ontwerp, 
materieel of uitvoering te verhelpen binnen de waarborg zoals voorzien in het verkoopcontract en het hierna 
bepaalde. De waarborgverbintenis geldt enkel voor de gebreken die aan het licht komen tijdens een periode van 6 
maanden te rekenen vanaf de ingebruikstelling die plaatsvindt of geacht wordt plaats te vinden uiterlijk 30 dagen 
na de terbeschikkingstelling in de werkplaatsen van de fabrikant. Indien de klant een werkregeling met 
ploegendienst toepast, wordt de garantietermijn tot 3 maanden herleid. Deze garantie bestaat in het op korte tijd 
herstellen of vervangen, naar de mogelijkheden van de bvba CS Plastics en naargelang van de omstandigheden, 
van de gebrekkige stukken. De waarborg omvat uitsluitend de werkuren en de kostprijs van de stukken.  
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CS Plastics zal nooit gehouden zijn verdere directe of indirecte schade van welke aard ook te vergoeden. De 
vervangen stukken worden eigendom van de bvba CS Plastics en moeten franco worden teruggestuurd binnen de 
maand na hun vervanging. Bij niet-terugzending binnen deze termijn zullen ze worden gefactureerd. De 
aansprakelijkheid van de bvba CS Plastics en/of fabrikant zal nooit uitgebreider zijn dan hierboven bepaald. 
Wijzigingen van welke aard ook die aan het geleverde materieel worden aangebracht door de koper maken de  
waarborg ongedaan. De aangebrachte wijzigingen ontslaan de bvba CS Plastics en de fabrikant van iedere 
aansprakelijkheid. 

 

–De opstelling en aansluiting worden door de klant uitgevoerd. De inbedrijfstelling moet gebeuren overeenkomstig 
de bijzondere bepalingen in het contract. De gebruiks-en onderhoudsinstructies worden verstrekt bij levering. 

–Indien de klant afziet van een bestelling of indien de overeenkomst ontbonden wordt ten laste van de klant is 
deze een minimale schadevergoeding verschuldigd aan de bvba CS Plastics van 30% van de totale waarde van het 
contract, met de mogelijkheid voor CS Plastics om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de bijkomende 
schade bewezen wordt. 

D. PRIJS BEPALINGEN  

De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de dagkoersen van de materialen, lonen en sociale lasten. Tenzij anders 
overeengekomen in het contract worden deze prijzen van rechtswege herzien indien er een stijging plaats heeft 
van ten minste 5% voor één van deze drie posten tussen het moment van de bestelling en de levering. Indien de 
prijzen in Euro’s vermeld worden, worden ze overeenkomstig de betalingsvoorwaarden aangepast aan de 
wisselkoersschommelingen als de wisselkoers op de officiële markt van de Euro op de dag van ontvangst van de 
bestelling en de dag van ontvangst van de betaling ten minste 1% verschilt. 

E. BETALING  

De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de bvba CS Plastics, netto en zonder kosten. De betalingsverplichting 
dient derhalve te worden uitgevoerd op de plaats van de zetel van CS Plastics. De facturen moeten betaald worden 
overeenkomstig de bepalingen van het contract. Bij laattijdige betaling worden vanaf de vervaldag van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling een intrest eisbaar van 0,8% per maand op het openstaand bedrag, gekapitaliseerd 
maand per maand, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo, met als maximum 
10.000 Euro. De verplichting tot betaling van verwijlinteresten doet geen afbreuk aan de eisbaar worden van 
eventueel overeengekomen betalingstermijnen op hun normale vervaldag. Alle bestaande of toekomstige taksen 
van welke aard ook zijn ten laste van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor achterstallige betalingen 
door derden te laten innen. Alle gerechts-, incassokosten en redelijke advocatenkosten die daaruit voortvloeien zijn 
ten laste van de koper. 

F. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN  

Alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, stakingen en lock-outs, machinebreuk bij onze leveranciers, 
invoer, uitvoer of doorvoerbeperkingen, kortom alle omstandigheden die niet rechtstreeks aan CS Plastics te wijten 
zijn, ontslaan CS Plastics van elke uit het contract voortvloeiende aansprakelijkheid. 

G. TOEPASSELIJK RECHT— BEVOEGDE RECHTBANK  

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht en bij betwisting zijn enkel de 
Rechtbanken te Dendermonde of te Gent bevoegd. 


